
DE BOUW VAN HET ENGELSE WOORD 

DOOR E. KRUISINGA 

I. 

Sta mwo 0 r den van één let ter g ree p. 

De fonetiek van de negentiende eeuw beschouwde het als 'n 
gewichtige ontdekking dat het woord geen fonetiese eenheid is: 
de zin bestaat uit lettergrepen, die lettergrepen weer uit één of 
meer klanken, die klanken zijn het produkt van verbindingen 
van min of meer gelijktijdige werkzaamheden van de spraak
organen. En wanneer men 'n zin beschouwt als foneties geheel, 
blijkt die opvatting veel voor te hebben, ja naar mijn mening 
ook nu nog van waarde te zijn. Als men b.v. ziet dat in de 
onovertrefbare en veel verwaarloosde transkripties van Sweet 
het woord jumped nu eens verschijnt als eindigend op de groep 
-mt, dan weer de groep -mpt, kan men zeggen dat de vorm van 
het woord niet vaststaat, maar afhangt van z'n dienst in de zin. 
En het is ook wel aan te tonen waar het verschil in vorm aan 
ligt: men vindt -mt als het volgende woord met medeklinker 
begint, b.v. in jumped down (Primer of Spoken Engl. bI. 54, 
r. 20), maar -mpt vóór 'n klinker, zoals in jumped up (ib. bI. 53, 
r. 13, en elders), ook vóór 'n voegwoord, als in We jumped as 
if we'd been shot (ib. bI. 60, r. 1). Hetzelfde geldt van woorden 
als plunged waar de d vóór de sisklank alleen voorkomt als er 
'n klinker volgt, d.i. wanneer de d met sisklank beginklank van 
de lettergreep wordt : plun-ging. 

Maar men gaat te ver als men aan het woord alle fonetiese 
zelfstandigheid ontzegt, en men moet ook erkennen dat de grote 
fonetici van de vorige eeuw de theorie dat het woord geen 
fonetiese eenheid was, nooit op de spits hebben gedreven: dat 
was meer zaak van de napraters. Dat het woord foneties als 
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eenheid gekenmerkt wordt, is ook geen nieuwe ontdekking, want 
men kan in de verhandeling van Wilhelm von Humboldt over 
Die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 'n apart 
hoofdstuk vinden over Bezeichnungsmittel der W orteinheit 
(Sprachphil. Werke, hrsg. Steinthal, bI. 411 vv.). Over de 
psychologiese werkelikheid van het woord heeft onlangs Sapir 
gehandeld in z'n leerrijke boek Language (1921), bI. 34 vvo In 
elk geval zal nu wel niemand bezwaar maken als in 'n weten
schappelike verhandeling 'n studie gewijd wordt aan de bouw 
van het Engelse woord als fonetiese eenheid beschouwd; de her
innering aan de vroegerl, opvatting is daarbij waardevol als 
waarschuwing tegen overdrijving, d.i . misvatting in andere 
richting. De vragen die zich bij deze kwestie voordoen kunnen 
gevoegelik in drieën verdeeld worden: 1) Wat zijn de syllabiese 
klanken?, 2) Hoe is begin en einde?, 3) Hoe is het midden? Bij 
alle vragen moeten we erop letten de stamwoorden te scheiden 
van de verbogen, afgeleide, en samengestelde woorden. Ten 
slotte nog de opmerking dat het in dit opstel gaat om het be
schaafde Engels; ofschoon sommige filologen het bestaan van 
'n beschaafde Ndl omgangstaal ontkennen, en daarbij soms uit
weiden over de veronderstelde armoede van het algemeen ge
sproken beschaafde Nederlands, zal het hier niet nodig zijn 
daarop in te gaan, want op het Engels taalkundig terrein zijn 
zulke vreemde vogels totnutoe niet verschenen, altans niet waar
genomen; hun bestaan lijkt me ook hoogst twijfelachtig. Ik wijs 
er ook nog op dat ik niet spreek over de analyse van de enkele 
klanken die in het beschaafde Engels voorkomen, noch over de 

wijze waarop ze worden verbonden, want dat alles is door 

fonetici, in de eerste plaats door Sweet en Sievers, voorzover de 

fysiologiese zijde van de zaak betreft, zo voorbeeldig gedaan 
dat hun opvolgers slechts aren hebben kunnen lezen. Of de 

pogingen die in de laatste tijd door fonologen zijn gedaan om 

de klanken op bepaalde manier te ordenen, voor ons begrip 

van de zaken veel vrucht hebben gedragen, waag ik te betwij

felen, al kan niemand voorspellen wat ten slotte uit die be-
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schouwingen zal groeien. In dit stuk wil ik me in elk geval 
beperken, en wel tot de boven gestelde vragen; dat ieder onder
zoeker zulk 'n recht heeft, zal wel geen betoog behoeven. 

De syllabiese klanken in het Engels zijn de klinkers en twee
klanken, en de vloeiende medeklinkers 1, m, n. De velare nasaal 
ng en de r komen er niet syllabies voor, wat verklaring eist. 
Dat de klinkers en tweeklanken syllabiese funktie kunnen heb
ben, is wat men wel in alle talen zal vinden: hun natuurlike 
sonoriteit maakt die klanken daarvoor de aangewezen soort. 
Onder tweeklanken verstaat men in het Engels vrijwel uit
sluitend de vallende, als in night en brown, of de minder 
duidelik tweeledige van mate en note. Opmerkelik zijn in het 
beschaafde Engels de tweeklanken met -<') als tweede niet sylla
biese lid, als in care, fe1lf, paar; het biezondere karakter ervan 
bestaat hierin dat de niet-syllabiese eindklank van nature meest 
meer sonoor is dan de syllabiese eerste. De gevolgen daarvan 
zijn dat het tweeledige karakter van deze klanken soms nauwe
liks te konstateren valt, als in het midden van woorden, b.v. 
Mary, en dat in andere gevallen twijfel moet rijzen of we met 
één syllabe te doen hebben, dan wel met twee, zoals in woorden 
als fire, power. Over het karakter van deze instabiele twee
klanken is door Engelse fonetici niet veel &eschreven: ze waren 
er te gemeenzaam mee; in het Handbook of Present-Day English 
14 bI. 80 vvo en 115 v. worden enige opmerkingen gemaakt, waar
naar ik me veroorloof hier· te verwijzen. Volgens sommige fone
tici zijn de syllabiese klanken van meet en boot enkele klinkers; 
ik betwijfel de juistheid van die opvatting, en houd me ook hier, 
met Eijkman, aan de interpretatie van Sweet, die zulke woorden 
onveranderlik transkribeert met ij en uw, ook in zwakbeklemde 

syllaben; het is misschien niet overbodig te waarschuwen dat 
Sweet met de j en w geen konsonantiese klanken bedoelde, maar 
halfklinkers. Dat de 1, m en n syllabies gebruikt worden, is ook 
vrij gewoon, maar het moet uitdrukkelik vastgesteld worden dat 
ze in het Engels alle drie uitsluitend in zwakbeklemde letter
grepen syllabies zijn, als in battle, chasm, button; alleen in 
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children spreekt men vaak de syllabiese 1, ofschoon de vorm 
met de klinker i (van bit) nu ook veel voorkomt. De syllabiese 
1, m en n komen vooral veel voor aan het eind van tweeletter
grepige woorden, veel minder vaak vóór 'n klinker, als in 
wonderfully, waar Sweet 'n syllabiese 1 geeft: natuurlik is het 
fonetiese verschil tussen syllabiese 1 en al zeer gering, en zullen 
velen het verschil niet kunnen horen. Verder is nog op te mer
ken dat in de beschaafde omgangstaal de syllabiese medeklin
kers wel na enkele medeklinker voorkomen, maar niet na meer 
dan één medeklinker, zodat London met syllabiese eind-n niet 
als beschaafde vorm wonlt erkend. Dat is van te meer betekenis 
omdat er in Engeland geen taalautoriteit bestaat, en het natuur
like taalgevoel van beschaafden dus onbelemmerd door schijn
gezag z'n invloed doet gevoelen. De vraag waarom de ng niet 
syllabi es voorkomt hangt samen met de vraag naar het voor
komen van die klank in het Engels in het algemeen; zoals we 
later zullen zien is de -ng in het Engels vrij beperkt, feitelik 
alleen eindklank als in thing, of deel van de eindgroep ngk, als 
in think; de midden-ng komt uitsluitend voor in niet-stamwoor
den, als singer, springy, en het aantal van zulke afleidingen is 
onbeduidend. Er is ook nog op te letten dat de velare nasaal 
nooit na vrije klinkers voorkomt, en alleen na sommige gedekte; 
verder nog in de onbeklemde syllaben van woorden op -ing. 
Daar ook de andere vloeiende medeklinkers alleen in onbe
klemde syllaben voorkomen, vórmt de ng in dit opzicht dus 
feitelik geen uitzondering. Wat de Engelse r betreft, die is 
alleen aan het begin duidelik medeklinker, en nadert in andere 
posities het karakter van 'n vloeiende klank, waar hij dan ook 
meest toe gerekend wordt, b.v. in het geval van stemassimilatie 
in please naast try. Men kan zeggen dat de r in syllabies ge
bruik samengesmolten is met de voorafgaande glide, om Sweets 
terminologie te gebruiken. 

Ik kom nu tot de tweede vraag: over begin en eind van de 
woorden. De grote meerderheid begint en eindigt met mede
klinker of medeklinkers; het is daarom misschien wel prakties 
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eerst de woorden te behandelen die met klinker of tweeklank 
beginnen, resp. eindigen. Daarbij bespreek ik in de eerste plaats 
de woorden van één lettergreep: de langere zijn niet zo talrijk, 
dus ook al daarom niet zo belangrijk, ofschoon ze tegelijk ook 
om hun geringere frekwentie bij de eenlettergrepige achterstaan. 
In de woordenschat van elke spreker komen de woorden van 
een of twee lettergrepen verreweg het meeste voor, en het komt 
in de fonologie immers niet alleen aan op het aantal woorden, 
maar veel meer op hun frekwentie. Dat de langere enkelvoudige 
(niet verbogen, afgeleide, of samengestelde) woorden meest van 
vreemde oorsprong zijn, in de eerste plaats Franse leenwoorden, 
gaat de fonoloog helemaal niet aan, wèl het feit dat ze veel 
minder algemeen gebruikelik zijn, al kan de historikus wel ver
klaren dat die geringere frekwentie samenhangt met de oor
sprong, wat ook alweer slechts betrekkelik waar is, want het 
ligt aan de aard van de woorden, niet aan hun oorsprong. 
Immers konkrete woorden, ook al zijn ze van Franse oorsprong, 
zijn vaak heel gebruikelik, de abstrakte natuurlik veel minder. 
Alle introduktie van historiese konsideraties, zoals bij fonolo
giese beschouwingen schering en inslag is, zijn daarom naar mijn 
mening ontoelaatbaar, misleidende overblijfselen uit de tijd dat 
Hermann Paul schreef: Sprachwissenschaft ist Sprachgeschichte. 
Er zal in deze verhandeling dan ook geen woord aan de oor
sprong van de woorden verspild worden, en wij scheiden de 
woorden naar hun voorkomen in het werkelik leven, 'spreken of 
schrijven, niet naar enig ander kriterium, dat voor de kennis 

van het levende Engels alleen maar onjuist kan zijn. 
Het aantal woorden die met echte, d.i. enkele klinker ein

digen moet in het beschaafde Engels wel klein zijn, want er zijn 
haast geen vrije klinkers: zoals Sweet heeft opgemerkt, zijn de 
klinkers die men vrij noemt nauweliks volkomen van dat karak
ter, omdat ze 'n zij het nog zo geringe verandering ondergaan 
tegen het eind, zodat ze enigszins het karakter van tweeklanken 
naderen. De enige "vrije" klinkers die het Engels binnen de 
grenzen van deze beperking bezit, zijn die van hard, heard, en 
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sought. Daarvan komt alleen de laatste als woord voor: awe; 
het is dus niet verwonderlik dat het woord beperkt is tot de 
meer literaire taal, d.w.z. bezig is te verdwijnen, terwijl de af
leiding awful meer dan ooit springlevend is. De klinkers van 
hard en heard komen ook als interjekties voor, ook in het schrift 
aangeduid, resp. door ah en err-; ook al erkent men dat de 
interjekties tot het eigelike taalgebied behoren, moeten ze toch 
apart beschouwd worden. Daarom voeg ik hier onmiddellik bij 
dat ook de tweeklanken eh en oh zo voorkomen, en ook 00, 

d.i. de u van moon, al vindt men dat zelden in druk. Afge
zien van de interjekties denkt licht een of ander. lezer dat ik 
toch in elk geval to err moest noemen, maar dat zou onjuist 
zijn : weliswaar kan het voorkomen als enkele klinker, nl. wan
neer 'n woord met niet-syllabiese klank onmiddellik volgt, of 
in pausa, maar het heeft potentiëel toch eind-r, zoals Sweet 
reeds inzag in z'n Elementarbuch van zestig jaar geleden, 
toen hij woorden als err in het glossarium foneties (d.i. fono
logies) met -r transkribeerde. Van de tweeklanken op -i en 
-u komen ai en ou voor, het eerste in eye en het overigens 
meest zwakbeklemde vnmw I, het tweede in het werkwoord 
to owe (I owe you an apology). Licht denkt iemand ook aan de 
tweeklank ei (als in fate) voor het onbepalend lidwoord in geval 
van sterke klem; maar die vorm is nauweliks als woord te be
schouwen, en als men het doet, is het toch een van de soort 
letterwoorden als ons Avro, Vara enz. Verder is nog iets te 
zeggen over woorden als ear, air (en heir) , ire 'toom', hour; 
ze hebben allemaal potentiële eind-r, en vormen dus 'n andere 
groep dan de woorden met echte klinker alleen. Bovendien kan 
men opmerken dat ire en hour, als ze werkelik met volle twee
klank gesproken worden, tweelettergrepig zijn, naa&t de vorm 
waarin de i en u tot overgangskiank wordt. Onze slotsom is dus 
dat het Engels hoogstens één woord, awe, van dit type heeft. 
Ik kom dus tot 'n andere konklusie dan de schrijver van 'n zeer 
nuttige verhandeling over het gebruik van de Engelse klanken, 
waaraan ik voor deze studie veel te danken heb : A Phonological 
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Analysis of Present-Day English by B. Trnka, in de Studies in 
English by Members of the University of Prague, Volume V., 
1935. Trnka geeft tien woorden van het type dat hier besproken 
wordt, maar sluit de hier afgewezen woorden in; ik zal ook in 
het vervolg van deze studie gebruik maken van de lijsten in 
Trnk!l's boeK en hem overigens niet bestrijden, wat me des te 
gemakkeliker valt omdat het boek de feiten op uiterst verdien
stelike wijze rangschikt, en de interpretatie aan de lezer over
laat. Hij spreekt ook niet over de eenlettergrepige woorden die 
met de onbetoonde klinker van de eerste syllabe van ago begin
nen of eindigen, met name de lidwoorden a en an en the, voor
zover het laatste staat v66r niet-syllabiese klank (the book). Dat 
lijkt me juist, want dat zijn nauweliks zelfstandige woorden, 
eerder voorvoegsels van substantieven of substantiefgroepen. 
Hetzelfde geldt van ' het voorzetsel of in substantiefgroepen: 
a book of value; niet in werkwoordgroepen, als in What are you 
talking of?, waar de klinker wel zwa~beklemd is, maar toch 
dezelfde is als in hot. Natuurlik geldt dit a fortiori van het 
voorzetsel wanneer het tot de enkele klinker gereduceerd is, 
zoals veel gebeurt, wat de lezer zo nodig in Sweets transkripties 
kan nagaan. 

De eenlettergrepige woorden met beginmedeklinker en eind
klinker vormen de tweede groep; als overgang zijn te beschou
wen de woorden met de h gevolgd door klinker, want de aspi
rata is geen medeklinker in fysiologiese zin, al is het juist, de 

klank daartoe te rekenen als we het belangrijkere akoestiese 
karakter in aanmerking nemen. Er is echter geen groot fysio
logies verschil tussen de verbinding van stembandklapper met 
klinker of tweeklank, zoals in het Duitse ei, en de verbinding 
van de h- met 'n klinker. Toch komen woorden met begin h
en klinker of tweeklank ook in talen die 'n sterke stemband
klapper aan het begin hebben, zoals Duits, veel meer voor; ik 
heb daar al in m'n opstel over begin en eind van N'dl woorden 
(Taal en Leven, 2e jaargang bI. 69) op gewezen. Daar het 
Engels de stembandklapper in de regel niet heeft, vervalt de 
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vergelijking hier, en kunnen we konstateren dat het aantal 
woorden met begin-h aanzienlik is. Het aantal eenlettergrepige 
woorden met begin -h en vrije klinker tout court is om de boven 
genoemde reden te verwaarlozen, want als men de klinkers van 
meet en boot ook bij de tweeklanken rekent, blijven er alleen 
de klinkers van hard, heard, en thought over, en die komen met 
h- niet voor, tenzij men haw wil noemen, ofschoon dat woord 
mij alleen bekend is in het meervoud: haws (bessen van de 
hagedoorn), en nu ik het NED opsla, zie ik dat alle citaten het 
meervoud geven, behalve dan de woordenboeken 1). Verder heb
ben we he en who, beide vnmw, en dat is wel niet toevallig; 
van de algemeen, als tweeklank beschouwde klanken hebben we 
hay, hoe 'schoffelen', en high, how. Verder alleen met poten
tiële -r: hear en here, hare en hair, her, en de soms tweeletter
grepige groep in hire. Men ziet: 'n klein troepje, en daarvan 
nog enige als vnmw, d.i. als woorden die vaak onbeklemd zijn 
omdat ze geringe zelfstandigheid bezitten, al geldt dat niet van 
het vragende who (wèl van het relatieve). Ik wijs ten slotte ook 
nog op de interjekties met begin-h: ha, hey, haw, ho, hi, en 
op shoo. 

De twee totnutoe behandelde groepen vormen 'n minimaal 
aantal tegenover de woorden met altans één echte medeklinker, 
hetzij die vooropgaat of achteraankomt. Ik neem de woorden 
met medeklinker voorop eerst: pa en ma zijn natuurlik geen 
echte voorbeelden, want het zijn kinderkamerwoordjes die nauw 
verwant . zijn aan de interjekties, en andere met die klinker of 
met de klinker van err (zonder potentiële -r, natuurlik) zijn er 
niet. Wèl met de klinker van awe: pàw, caw, thaw, saw, maw, 
gnaw, raw, en law; allemaal woorden van alledaagse begrip
pen, dus veel gebruikt. Van de woorden met de vrije i en u, die 
dan klinker of tweeklank mogen heten, ken ik: fee, pea, bee, tea, 
key, sea en see, knee, lee, en de vnmw she, me, we (net als he), 
waarnaast men wee zou kunnen noemen dat toch vrij gebrui-

1) Die geven ook haw als vakwoord in de diergeneeskundp., 
maar dat gaat ons hier ni.et aan. 
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kelik is, al voelt men er nog iets van vreemde (Schotse) oor
sprong in; voor de vrije u: too, do, to rue, ewe en het vnmw 
you 1). Nu komen de halve tweeklanken ei en ou aan de beurt: 
pay, bay, day, gay, say, may en May, to neigh, ray, lay, way 
en to weigh; misschien ook het vnmw they, al is het natuurlik 
alleen bij uitzondering zelfstandig en sterkbeklemd, net als he, 
she, en we (anders dan me). Voor de ou: het literaire foe, bow, 
toe, doe en dough, to go, to sew en to sow, to show, to mow, 
no, to row, low, en het literaire woe. Men kan hier ook though 
bijvoegen, maar het is meest voegwoord, dus weinig zelfstandig, 
en zelden met sterke · klem, en ook als bijwoordelik voegwoord 
is het onbeklemd (I don't agree with you, though) . Ook het aan
tal eenlettergrepige woorden met de volle tweeklanken ai en au 
is niet onbeduidend: to vie (weinig gebruikelik), pie, buy, thigh, 
tie, to die, guy, to sigh, shy, wry en rye, to lie en why, verder 
het vnmw. my en het nog niet geheel vergeten thy. Voor de au 
de volgende: to vow (literair), to bow, cow, sow, now, row. 
Voor de oi alleen toy, coy, boy en buoy. Daarnaast woorden 
met potentiële -r, die ik het niet nodig acht volledig op te 
noemen, maar alleen bij wijze van voorbeeld: fear, enz., fire, 
enz., poor, enz., power, enz., care, enz., ook pour, bore, enz., 
waarnaast misschien het voorzetsel for, al is dat steeds onbe
klemd. Het aantal woorden met enkele beginmedeklinker en 
eindklinker is dus vrij groot, ook als men de potentiële -r niet 
meerekent. Anders staat het met het omgekeerde : beginklinker 
met medeklinker, vooral wanneer men zich beperkt tot de strikt 
zelfstandige woorden, dus de woorden die vaak sterke klem 
hebben. Ik noem, met behulp van Trnka, als reeds vermeld, de 
volgende: inn, iH, ebb, egg, eat, edge, ell; odd; add, ass, ash; 
eve, to eat, to eke (vrij zeldzaam), ease, each, eel; ape, ate, aid, 
ache, ace, aim, to ail; oath, oat, het literaire ode, oak, to own, 
en het adj. own; ooze; ice, en het in groepen met eigennaam 
(the Isle of Man) voorkomende, en dan onbeklemde isle; out, 

1) Over de vraag of de begin j- h ier als medeklinker op te 
vatten is, zie bI. 23 v. 
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owl; art, (Noah's) ark, arm; oil; earth, earn, earl; orb, ought, 
awn, awl. Hierbij noem ik niet: if, it, in, of, on, at, am, as, 
an (het lidwoord!), up, us, want die zijn zo goed als altijd on
beklemd. Opmerkelik is, en voorzover ik weet nog nooit opge
merkt, dat de gedekte u van push nooit aan het begin voorkomt; 
in m'n Introduction to the Study of English Sounds7 bI. 61 heb 
ik erop gewezen, dat deze klinker in 'n zeer beperkt aantal 
woorden voorkomt, en nooit vóór meer dan één medeklinker, 
terwijl alle andere gedekte klinkers wel zo voorkomen. Men kan 
zelfs de vraag stellen of de klinker wel 'n Engels foneem is, 
want hij komt uitsluitend tussen medeklinkers voor, en dan nog 
maar tussen enkele, zodat men 'em zou kunnen opvatten als 
variant van de klinker in but. Want de u van push komt voor
namelik voor na lipmedeklinkers, met -I als slotmedeklinker 
(bull, pull, wool, enz.), of vóór de sisklanken s, z, sh, en tsh: 
puss, bosom, push, enz., butcher, en in worsted. De gevallen dat 
geen lipmedeklinker voorafgaat, zijn: could, should, good, hood, 
stood, soot, sugar, cuckoo (klanknabootsend woord), en de woor
den met -ook: book, enz., die heel goed kunnen beschouwd wor
den als varianten van de vrije u van food .. De u van push komt 
dus nooit voor als er 'n nasaal n of ng volgt, evenmin vóór -r, 
-b, -p, -f, -v, -th (scherp of zacht), -dzh, en ook niet voor eind-z 
en eind-zh (wel in het midden van 'n woord). En er zijn heel 
weinig gevallen dat naast woorden met de u van push andere 
staan met de'zelfde medeklinkers maar met de klinker van shut: 
zo staat naast to put het in het golfspel gebruikte to put met de 
u van shut; het wordt meest opgevat als variatie op het gewone 

put, of als 'n differentiatie ervan; ze zijn in oorsprong een en 
hetzelfde woord. Verder zijn er een paar gevallen van woorden 

met -ook die woorden met -uck (natuurlik de klinker van shut) 
naast zich hebben: look en luck, shook en shuck, took en tuck, 

rook en ruck. De positie van de klinker in push verdient dus 

wel enige aandacht, maar ik laat het hier nu bij, en konstateer 

ten opzichte van de hier besproken woorden van één lettergreep 

met klinker aan het begin en medeklinker aan het eind dat ze 
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heel gering m aantal zijn, net als m het Ndl 1
) en het Duits. 

Het aantal woorden dat met twee medeklinkers begint en 
slechts één eindklinker erna heeft, is vrij wat groter, natuurlik 
met inbegrip van de tweeklanken zoals ook tevoren. Het aantal 
met de vrije klinkers in engere zin (dus van hard, heard, en 
horse) is ook hier klein, feitelik alleen met de laatste : draw, 
flaw, daw, jaw, want in de andere wo.orden hebben we poten
tiële ·eind-r: spar, star, scar, en misschien tsar; spur, stir, slur, 
blur. Verder met de vrije i en u: free, three, tree,het literaire 
flee naast het sb flea, en het literaire glee; slew, brew, threw, 
true, drew, crew, grew, flew, blewen blue, due, glue, chew, 
Jew, pew, dew en due, few, view, sue, mew, new, en lieu. Ook 
met de halve tweeklanken ei en ou: stay, sway, slay, fray, preyen 
pray, tray, dray, grey of gray, to flay, to play, day; snow, slow, 
throw, to crow, to grow, to flow, to blow. En met de volle 
tweeklanken ai en au, en een met oi : spy, sty, ~ky, sly, to fry, 
to pry, to try, dry, to cry, to fly en het sb fly, to plie; prow, 
brow, en plough; met oi alleen joy. Ook drie beginmedeklinkers 
met syllabies eind komen voor, al zijn er niet veel woorden van 
dat type : straw, squaw; spree; spew, strew, screw, stew, skew; 
spray, stray, splay. Verder zijn er enige gevallen van twee of 
drie beginmedeklinkers en syllabiese klank met potentiële -r: 
pure en andere woorden met j als tweede lid, waarover nader 
op bI. 23 v. ; spear, steer, sphere, sneer, smear, dear; to spare, 
enz.; skewer en square. De woorden als spire, choir, friar, prior, 
briar; scower, flower, en glower reken ik liever tot de twee
lettergrepige woorden. 

In overeenstemming met de woorden die beginklinker en 
enkele eindmedeklinker hebben, is ook het getal met twee eind
medeklinkers veel geringer: imp, inch, ink, itch; end, het zeld
zame eH, en dan else; asp, apse, axe, apt, act, ant, misschien 

1) Wij hebben maar drie gebruikelike: oefenen, oester, oever, 
en het laatste is geen omgangstaal, d.i. het is bezig te verdwijnen. 
Het lijkt niet onaannem elik dat tussen dat verdwijnen en d~ onge
wone beginklank samenhang bestaat. 
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ook Alp; urge; east ; old; to oust, ounce; to ask, aunt. En met 
drie eindmedeklinkers geen een. We zien dus dat woorden met 
begin klinker in alle typen achterstaan bij de woorden met eind
klinker, maar dat allebei 'n klein percentage vormen van de een
lettergrepige woorden. 

In de studie van Trnka worden volledige lijsten van de ver
schillende typen van eenlettergrepige woorden gegeven, klinker 
of tweeklank alleen, klinker met een of met meer medeklinkers, 
omgekeerd : een of meer medeklinkers met klinker of tweeklank, 
enz. En van elk van die typen wordt het percentage berekend; 
de liefhebbers van getallen en statistiekjes kunnen daar dus te 
gast gaan ; of zulke statistiek onze ~etenschappelike kennis be
vordert, is 'n tweede, maar in elk geval: baat niet, schaadt niet. 
Ik zal me echter hier beperken tot de percentages die Trnka 
berekend heeft voor klinker of tweeklank alleen: 0.31; klinker
begin met eind-medeklinker of medeklinker groep : 2.92 ; mede
klinker of medeklinkergroep met klinker of tweeklank: 9.84. De 
overige woorden van één lettergreep hebben niet-syllabi es begin 
en einde, d.w.z. 87 percent van het geheel. Men kan dus zeggen 
dat de woorden met syllabies uiteinde onbeduidend in aantal 
zijn, die met syllabies begin nog onbeduidender, en dat de 
woorden met syllabiese-klank-alleen vrijwel niet meetellen. 
Maar ook als Trnka zich niet hier en daar vergist heeft - wat 
wel onvermijdelik is, maar wat ik het niet de moeite waard 
acht te illustreren - kunnen we de cijfers niet zomaar aksep
teren: bij de woorden met syllabies einde sluit hij die met poten
tiële -r in, en wij hebben gezien dat dat niet gaat. Het ~antal 
van 0.31 en 9.84 is dus aanzienlik te hoog; men zou de korrek
ties wel uit Trnka's lijstjes met enige verbeteringen kunnen dis
tilleren, maar het is klaarblijkelik niet de moeite waard. Wel 
is het misschien goed dat ik ook het absolute aantal woorden 
met syllabiese begin- en eindklank geef; die met syllabiese 
klank alleen zijn, zoals reeds opgemerkt, op tien gesteld, en te 
hoog door het meetellen van de potentiële -r, die met syllabiese 
eindklank zijn 317 , met syllabiese beginklank 75. 
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Het is nu de tijd om te spreken over het meerderheidstype: 
de woorden met syllabiese klank in het midden, en daarbij 
zullen we de gevallen van enkele begin- of eindmedeklinker 
natuurlik apart behandelen. Bij de enkele medeklinkers in deze 
funkties is de belangrijkste vraag welke medeklinkers wèl en 
welke niet in beide posities voorkomen. De meeste medeklinkers 
kunnen vrij voorkomen aan begin en einde (ook in het midden), 
en het is tijdverspilling voor lezer en schrijver om dat van elke 
Engelse medeklinker aan te tonen: wetenschap en werkverschaf
fing allitereren wel, zijn ook niet altijd gescheiden, maar de 
samenwerking lijkt mij altans niet gewenst. Ik geef dus geen 
lijstjes van woorden die maar in één klank verschillen, en be
spreek alleen de medeklinkers die niet in alle posities voor
komen, of in enigerlei opzicht beperkt zijn in het gebruik in 'n 
bepaalde positie. Dat geldt natuurlik allereerst van de velare 
nasaal ng. Die komt alleen voor in de eindpositie, en in de ver
binding met -g (gesloten) en -k, d.w.z. door gelijkmaking van 
plaats van artikulatie, dus sekundair. Men zou dus kunnen zeg
gen dat de ng in het Engels 'n foneem is inzover het in eind
positie staat; immers dat we in afleidingen als singer, enz. de 
enkele ng hebben zonder de gesloten medeklinker is fonologies 
van geen betekenis, zoals ik wel niet hoef te betogen. Maar is 
de ng als eindklank zeker 'n foneem? Als men de lijstjes van 
tien woorden fabriceert, zal men last krijgen: de -'ng komt nooit 
na vrije klinkers, dus ook niet na tweeklanken, voor; uitsluitend 
na gedekte klinkers, en niet eens allemaal. Ik heb daarop ge
wezen in de zevende druk van de Introduction to the Study of 
English Sounds, bI. 67; de ng staat nooit na de e van wet en de 
u van put, en de slot-n bovendien zo goed als nooit na de 0 van 
hot (ik ken alleen to con, to don en het uitsluitend akademiese 
don) . Of er tien woordjes te vinden zijn waar alleen de -n en ng 
verschillen, zoals in sin en sing, interesseert me niet: het is vol
doende te konstateren dat substitutie van ene klank voor de 
andere nooit mogelik is zonder bij de Engelse hoorder de in
druk te wekken van 'n fout: daarmee is alles bewezen wat er te 

241 



14 

bewijzen valt. Maar natuurlik niet of de -ng foneem mag heten 
of niet; daar kan nog heel wat tijd aan besteed worden, b.v. 
bij gelegenheid van stellingen voor promoties : de promovendus 

kan altijd wel iets zeggen dat ergens naar lijkt, onverschillig 
of hij vóór of tegen de proklamatie als foneem is. Van wer
kelik nut lijkt het me erop te wijzen, zoals ik ook in de Intro
duction bI. 151 gedaan heb, dat in het Franse leenwoord 
meringue het Engels de nasale klinker weergeeft door de ge
dekte a van hat met -ng, en de gesloten eindmedeklinker van 
het Frans laat vervallen: aanwijzing dat -ng + gesloten g in 
strijd is met het Engelse klanksysteem. Op die grond kan men 
dus de slot -ng beschouwen als speciale vorm van de groep van 
velare nasaal met gesloten g als in finger, want die groep komt 
uitsluitend in het midden voor. Men is gewoon de andere mede
klinkers in het Engels te beschouwen als essentiële delen van 
het klanksysteem, waarbij het nauweliks nodig is op te merken 
dat de semivokalen j en w alleen vóór klinkers voorkomen, dus 
aan het begin van 'n lettergreep. Ook is het gewoonte vast te 
stellen dat de Engelse open en gesloten medeklinkers aan het 
eind zo goed als aan het begin stemhebbend kunnen zijn en 
geademd; daar is echter wel iets toe te zeggen. In de eerste 
plaats dat de termen stemhebbend en geademd bij de gesloten 
medeklinkers vrij zinledig zijn, want wie fonetiek niet met fone
tiese termen vereenzelvigt, weet dat stemhebbend met betrek
king tot 'n begin-medeklinker heel wat anders is dan gezegd 
van 'n eindmedeklinker; ja dat de eindmedeklinkers in het 
Engels helemaal nooit stemhebbend zijn , ook al zijn ze niet 
geademd. Ik moet over deze elementaire dingen wel uitweiden, 
want de ervaring leert dat fonologen er niet altijd van op de 
hoogte zijn. Ik konstateer daarom hier dat de termen scherp en 
zacht niet alleen eeuwenoude traditie zijn, maar wetenschappelik 
bruikbaarder voor het doel dat ons hier bezig houdt. Dan kan 
men zeggen dat de Engelse gesloten medeklinkers zowel aan 
het begin als aan het eind Of scherp Of zacht kunnen zijn. Maar 
met de open medeklinkers is het anders gesteld: één ervan, de 
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brede sisklank zh als in prestige en massage komt aan het begin 
nooit voor, en aan het eind alleen in de eenlettergrepige woor
den rouge (vooral gebruikelik in de moderne zin van kleurmid
del voor de huid, ook als werkwoord), en het vakwoord tige; 
het telt dus nauweliks mee. De beide andere zachte open mede
klinkers, th en z, hebben aan het begin 'n zwakke positie. Er 
zijn wel 'n niet onbeduidend a'antal gebruikelike woorden met 
zachte th- aan het begin, maar ze vormen i~ de eerste plaats 

"n kleine minderheid tegenover de woorden met scherpe th-,; 
het is niet nodig die met zachte th- op te noemen; elke school
jonge, om met Macaulay te spreken, kent ze, en wie ze niet 

kent, kan ze in mijn Introduction7 bI. 162 vinden: this, that, 

there, enz. Maar er wordt t.a.p. op gewezen dat de zachte 
begin-th karakteristiek is voor zwakbeklemde woorden, en wel 
vormwoorden; het zijn allemaal vnmw of met de vnmw ver
wante bijwoorden. Lijstjes met zachte begin-th tegenover 
overigens identieke woorden met scherpe beginklank zal ook de 
ijverigste speldezoeker niet bij elkaar krijgen, maar dat verhin
dert ons niet van de zachte begin-th als karakteristieke klank te 
spreken, want zodra iemand een van de genoemde woorden met 
de scherpe th- zou zeggen, zou ieder Engels spreker het voor 
koeterwaals houden. Of men de zachte th- echter foneem noemt 
of niet, lijkt me vrij onverschillig; het feit blijft dat de klank 
alleen in 'n niet alleen door z'n aantal maar bovendien door 
z'n aard als afzonderlike groep gekenmerkt twintigtal woorden 
voorkomt. Voor de plaats van de klanken in de bouw van de 
woorden moet men, naar het mij voorkomt, ook de groepering 
van volle woorden en vormwoorden in acht nemen; ik weet niet 
of dat al eerder is opgemerkt, en vestig er daarom uitdrukkelik 
de aandacht op, en herin~er aan de opmerking op bI. 8 dat de 
persoonlike vnmw in de twee groepen met begin- en met eind
klinker, die toch zo klein zijn, 'n groot aandeel hebben. Die 
vnmw zijn zelfs bijna allemaal van dat type: de enige vormen 

met medeklinkerbegin en hetzelfde einde zijn him en them 
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(waarnaast het als "verkorting" beschouwde 'em), en dan her 
met potentiële -r. 

Van de zachte begin-z is ook op te merken dat de klank vrij 
zelden voorkomt, zoals 'n blik in het woordenboek elke lezer 

kan leren. Alleen de v- komt vrij veel voor: vague, vain, valve, 
vamp, van, vane, vast, vat, veal, enz. De zachte open mede
klinkers zijn als beginklanken dus in zwakke positie, en alleen 
de v- doet echt mee. Men kan hier ook de Ndl open mede
klinkers V- , g-, en z- vergelijken, waarvan iets soortgelijks te 
konstateren valt, waarbij nog komt dat onze zachte open mede

klinkers in die positie maar half-stemhebbend zijn. Over de zachte 
open medeklinkers aan het eind valt nog te zeggen dat ze daar 

alle drie vrij veel voorkomen: breathe, give, seize. Gevallen als 

has, is, was, ours, yours horen hier niet bij, want daar hebben we 
buigingsvormen, en ook forwards, e.d., misschien ook his, zijn 
zo op te vatten; zie daarvoor Introduction to the Study of 

English Sounds7 bI. 154. Het meest gestelde beginsel dat de 
eindklank in has, is, was en andere woorden zacht is door de 
zwakke klem van de woorden, lijkt me niet aannemelik, want 
this en thus hebben zachte begin-th wegens hun meest zwakke 
klem, en toch scherpe -s aan het eind, tegenover het morfolo
giese these met zachte -zo Wat is, has, was betreft, lette men 
erop dat de derde persoon van de tegenwoordige tijd na klin
kers altijd zachte -z als uitgang heeft. 

Van de beginklinkers en de oorzaken waarom sommige meer 
voorkomen dan andere, en het nooit gebruikt worden van de 
klinker van put in die positie, kan ik niets meer ter verklaring 
bijbrengen dan ik al bij de behandeling van de Ndl klinkers 

gezegd heb in het artikel over Begin en Eind van Ndl Woor

den, in Taal en Leven, jaargang 2. . 
We komen nu aan de medeklinkergroepen aan het begin en 

aan het eind van stamwoorden; daar kunnen we weer gebruik 
maken van de registers van Trnka, en van de onafhankelik 
daarvan geschreven korte behandeling in m'n Introduction7 
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(bI. 67 vv.) ; evenals in het voorafgaande spreken we vooreerst 
alleen over de voor het Engels zo overwegend belangrijke een
lettergrepige woorden. We beginnen met de tweeledige groe
pen, en wel van de gesloten en open medeklinkerS met vloeien

de en nasalen. Gesloten medeklinkers met de I en r komen in 
het Engels veel voor, net als in het Ndl, en waarschijnlik in 
de meeste talen die medeklinkergroepen hebben. Over de reden 
waarom aan het begin de volgorde altijd kl-, kr- enz. is, en aan 
het eind omgekeerd: -Ik, -lp, enz., hoef ik hier wel niets te 
zeggen; evenmin over het feit dat de eindgroep en met r in het 

Engels afwezig zijn. 

Voor de verbindingen van medeklinkers met vloeiende of met 

semivokalen of met andere medeklinkers geef ik liever staatjes, 

dat is overzichteliker; in de regel geef ik geen voorbeelden, 

omdat 'n lezer die ze zelf niet kan opnoemen, zonder het woor
denboek te raadplegen, verstandiger doet zich niet met dit stuk 

bezig te houden : Preusler heeft bij de bespreking van de Grund

züge van Trubetzkoy (Taal en Leven, 4e j. bI. 12 vv.) gezegd 

dat er verscheiden talen in behandeld worden die bijna 

niemand kent, en niemand goed kent, en ik acht het voor 

de ontwikkeling van de fonologie gewenst dat schrijvers en 

lezers zich altans in de eerste plaats bezig houden met talen 

die ze kennen, al is dat geen kritiek op Trubetzkoy: Quod 

licet Iovi non licet bovi. Ik begin met de groepen van 

scherp gesloten met liquidae : die met nasalen komen in het 

Engels helemaal niet voor, in tegenstelling tot het Ndl, dat 
altans kn- heeft, als in knie, knijpen, en in woordgroepen tn
als in 't nieuwe 1). Ook de zachte gesloten medeklinkers worden 

niet met nasalen verbonden, en van' de open medeklinkers alleen 

de scherpe s- met m en n: sneak, smack. De verbindingen met 
I en r blijken uit het volgende staatje. 

1) Zie het artikel over De fonet iese tegenstelling tussen stam
woorden en andere in het Ndl, T aal en Leven, 4e j. bI. 161 vvo (1 941) . 
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pl-, kl-, 
bl-, gl-, 
pr-, kr-, tr
br-, gr-, dr-

18 

Open m. 

fl-, sl-, 

fr-, thr-, shr-

Bij de gesloten medeklinkers ontbreken de groepen tl-, dl-. 
wat geen kommentaar nodig heeft. Verbindingen met open 
medeklinkers zijn hier schaars: de sh en th komen niet met I 
voor aan het begin van woorden, en de scherpe s niet met r, 
net als in veel andere talen, waar men wel str- heeft. Maar het 
opmerkelike is dat van de zachte open medeklinkers geen een 
aan het begin met I of r voorkomt: nieuwe aanwijzing dat die 
beginklanken niet heel sterk staan in het systeem. Dat komt 
des te duideliker uit als men overweegt dat de andere verbin
dingen heel vaak voorkomen, met open beginklank zo goed als 

met gesloten. Gevallen van deze begingroepen met één eind
medeklinker zijn zo gewoon dat voorbeelden overbodig zijn; 
maar voorbeelden met twee eindmedeklinkers zijn niet zo veel
vuldig, dat het onmogelik zou zijn ze hier vrij volledig op te 
noemen. Van belang is na te gaan welke eindverbindingen 
voorkomen in de woorden met de hier besproken begingroepen; 
het zal blijken dat het dezelfde zijn als ook voorkomen in woor
den met één beginmedeklinker of met klinkerbegin, al zijn som
mige groepen op het eind van woorden met klinkerbegin niet 
te vinden, mogelik alleen omdat het aantal woorden van die 
soort gering is. 

De eindgroepen met 1 als eerste lid komen veel voor in ver
binding met gesloten medeklinkers: -lp, -Ik, -lt: help, silk, melt; 
ook met zachte -d, als in hold. De verbindingen van I met 
scherpe open medeklinker zijn weinig gebruikelik, al komen -H, 
-Is, en -lth alle drie voor: shelf, false, pulse, health; vooral -lth 
is in heel beperkt gebruik en woorden als stealth, health en 
wealth kunnen heel wel als afleidingen opgevat worden, ook al 

is er voor de laatste twee geen stamwoord, want ze worden toch 

246 



19 

geassociëerd met woorden die wèl 'n stamwoord hebben, zoals 
growth, en nieuw-vormingen als tilth (dat echter misschien eer
der als dialektiese vorm te beschouwen is) en nonce-words als 
gloomth, greenth, illth, blowth, waarvoor men het NED s.v. -th 
kan raadplegen. Met de zachte open -v wordt de look verbon
den in shelve, valve, solve 1), maar andere ken ik niet. Alleen 
de groepen van I met de brede sisklank, scherp en zacht, komen 
in enigermate aanzienlik aantal voor: belch, filch , bilge, bulge, 
en .nog wel enige meer, zoals Welsh, al kan dat geassociëerd 
zijn met Wales. De vraag of we hier -tsh of -sh, dzh of zh heb
ben, bespreek ik nu niet. Verder zijn er enkele woorden op -lm: 
elm, film, en realm; ook de unieke drieledige verbinding in 
whilst, licht geassociëerd met while. 

De eindgroepen met nasalen, in de eerste plaats de n, vormen 
de grootste groep ; de n wordt niet alleen verbonden met de 
homorgane gesloten scherpe en zachte : -nt en -nd, maar ook 
met de beide sisklanken, en beide weer scherp en zacht, en in 
één woord met de -th. Ik noem allereerst de woorden die be
ginnen met 'n I-groep en de hier besproken nasaalverbindingen 
op het eind hebben: plant, blent, glint, flint, blunt, flaunt , 
flounce, slant ; bland, blend, blond, blind, gland; glance. Met 
-nz alleen in cleanse; wat meer met -nsh : clinch, blench, blanch; 
twee met -nzh : plunge en flange, en ten slotte het geïsoleerde 
plinth. Deze lijst is vrij volledig, al zal ik wel een of ander 
woord, vooral minder gebruikelike, over het hoofd gezien heb
ben. In woorden met r in de begingroep vinden we hetzelfde, 
maar het aantal woorden is groter, al is het niet onoverzienbaar: 
print, brunt, grant, grunt; trend, brand, grand, grind, ground, 
friend; met sisklanken: prince, to prance, trance ; en het unieke 
bronze; met de brede sisklank: trench, crunch, branch, drench, 
French ; cringe, fringe , en geen andere. Natuurlik is er over deze 
eindgroepen wel iets van fonologiese betekenis op te merken, 
niet het minst over de zeldzame of unieke gevallen, maar dan 
moeten we toch ook de eindgroepen in woorden met één begin-

1) Ik laat ta delve onvermeld, omdat het geen levend woord is. 
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medeklinker en de kleine groep met begin klinker erbij nemen, 
al veranderen die niets essentiëels aan het zeldzame. Voorlopig 
onthoud ik me van 'n beschouwing, om de lezer niet van het 
spoor te brengen, want we zijn bezig na te gaan welke eind
groepen met vloeiende medeklinkers voorkomen in eenletter

grepige woorden die met soortgelijke groep beginnen. Naast de 
n-groepen zijn er weinig met de andere nasalen: die vormen 
haast alleen verbindingen met de homorgane scherpe gesloten, 
dus -mp, ngk: plump en plank; damp, dump en dink, dank; 
blink en blank; geen met · gl-; met fl- : alleen flank; slump, slink 
en slunk. Voor de woorden met begingroep met r zijn de eind
groepen -mp en ngk oók te vinden: crimp, crank, prink, prank; 
tramp, trump en trunk; cramp en crump, crank; brink; drink, 
drank, drunk; geen met gr-; frump en frank; shrimp, shrink, 
shrank, shrunk. De enige niet-homorgane groep is hier -ms van 
glimpse. 

De woorden met begingroep met 1 hebben aan het eind nooit 
'n groep met 1, en het type broil is zeldzaam; naast de behan
delde en vrij volledig opgegeven groepen met nasaal vinden we 
nog de eindgroepen met s: -sp, st, sk, en de groepen -kt en -ft. 
Het aantal is niet groot, zodat ' volledige opgaaf niet onover
komelik is: eerst . de s-groepen, gerangschikt naar de begingroep 
van het woord: dasp, blast, flask, priest, tryst (lit.), trust, crisp, 
crest, crust, brisk, brusque, breast, grist, grasp, frost , frowst; 
frisk, thrust. De eindgroepen -kt en -ft komen voor in enige 
woorden met beginnende r-groep, niet in de I-woorden : tract, 
crypt, croft, craft, draft en draught, graft. Verder nog drie 
woorden op -ks: flax, phlox, en flux. 

Het kan opgevallen zijn dat er vrij weinig gevallen zijn van 
begingroepen met p: de ervaren lezer weet dat die beginklank 
in de Germaanse talen in het algemeen, ook afgezien van alle 
groepen, vrij weinig voorkomt. Men leest soms wel dat dat 
"komt doordat" in het Indogermaans weinig woorden met de 
korresponderende b- begonnen: wie dat voor meer aanziet dan 
'n praatje voor de vaak, moet wel heel erg aan historicitis 
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lijden. Van meer betekenis is de waarneming dat de woorden 
met pl- en pr- of bl- en br- zelden 'n eindgroep met m hebben: 
plump is het enige geval dat ik ken, en wordt ook daardoor 
als klanknabootsend gekenmerkt. Aan het begin is er wel ver

binding van scherpe th- met r, niet met 1; hetzelfde geldt van 
sh. De oorzaak zal wel zitten in de aard van de laterale 1; de 
groep thl komt ook overigens zelden voor, afgezien natuurlik 
van afleidingen en ontleningen; tot de laatste behoort Dolgelly, 

de plaatsnaam in Wales die door Engelsen gesproken wordt als 
Dolgethly, met scherpe -thl- voor de door -11- aangeduide ge
ademde 1 van het Welsh. 

Wat de eindgroepen betreft, er is boven al opgemerkt dat van 
de nasalen alléen de -n verbonden wordt met andere dan 
homorgane konsonanten, dus niet alleen -nd en -nt maar ook 
-ns en nz, nsh en -nzh: wind, hint, wince, finch, cringe; maar 
-nz alleen in lens, naast de al genoemde twee : cleanse en bronze, 
want means en alms zijn ook door hun .gebruik met meer
voudig attribuut of predikaat als buigingsvormen gekenmerkt. 
De transkriptie van glimpse door Sweet zou kunnen nopen de 
eindgroep -ms te konstateren, maar 'n vorm als glimpsing of 
glimpes zou ongetwijfeld duidelik hoorbare -p- hebben, zodat 
we -ms beter kunnen opvatten als variant van -mps, dus presies 
zoals we de slot-ng hebben opgevat als variant van -ng met 
gesloten g, zoals die in finger voorkomt. Voor glimpses kan men 
ook empty vergelijken en het hierboven reeds besproken jumped. 
Nog zou iemand eraan kunnen denken de groep -mf te konsta
teren in nymph, maar dat geïsoleerde en zelden gebruikte woord 
is nauweliks als Engels te rekenen, en verandert in elk geval 
niets aan de aard van de eindgroepen met nasaal als eerste lid. 
Dat de begingroepen sm- en sn- geen parallelle eindgioepen 
met zachte sisklank hebben in woorden van één lettergreep 
(woorden als chasm, schism zijn tweelettergrepig), ligt natuurlik 
aan de hoge sonoriteit van de zachte z, die in zo'n positie in 
het Engels haast onvermijdelik syllabi es zou worden, zoals ook 
in het Ndl het geval zou zijn. Ook de afwezigheid van shm- en 
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shn- heb ik reeds in de vroeger genoemde artikelen behandeld. 
Om het volgen van het betoog voor de lezer niet te moeilik 

te maken, ga ik niet verder in op de velerlei vragen waartoe de 
opsomming van de bovengenoemde groepen nog verder aan
leiding kan geven, en neem nu de begingroepen van mede
klinker met de semivokalen j en w, ook hier allereerst de woor- . 
den met medeklinker aan het begin en aan het eind. De vraag 
of de semivokaal 'n groep vormt met de voorafgaande mede
klinker dan wel 'n stijgende tweeklank met de volgende klinker, 
b.v. in quip en sweet, laat ik rusten; het lijkt me verstandig in 
het Engels alleen dan van stijgende tweeklanken te spreken 
wanneer de groep alterneert met dalende tweeklank, zoals in het 
geval van hear, of ear, waar beide gehoord worden. Dezelfde 
konsideratie noopt mij het voorbeeld van Trnka niet te volgen 
wanneer hij woorden als moist rekent onder die met drieledige 
konsonantiese eindgroep. Het is noodzakelik de woorden met 
j- en met w-groepen apart te noemen; ik begin met de minder 
talrijke met j, eerst met de gesloten, dan met de open mede
klinkers: puce 'purple-brown' (mij bekend geworden door het 
boek van Graves, Antigua, Penny, Puce), pule, tube, tune, cube, 
'cute, dupe, duke, duice, dune; feud, fugue, fuse, fume, suit; 
mute, muse, mule; newt, nude, lute, lewd, luke, de laatste drie 
meer gewoon met enkele u. De woorden zonder eindmedeklin
ker zijn gering in aantal, en boven al genoem:l (bI. 11). Daar 
kan men nog bijvoegen de woorden met potentiële -r: pure, 
cu re, lure; skewer. Wij zullen echter op bI. 23 v. aantonen dat 
de j-verbindingen 'n ander karakter hebben dan de w-groepen. 

Volgen nu de woorden met w-groepen: quip, quid, quick, 
quiz, quill , quell, quad, quack, quag, queen, quake, quail, quote, 
quite, quaff; twit, twig, twin, twill, twang, tweed, twine, twirl, 
dwell, dwarf; swig, swish, swim, swing, swill, sweat, swell, 
swap, swash, swath, swan, swam, swum, swung, sweep, sweet, 
swede, swoop, swoon, swathe, swipe, swine, swerve, swirl, 
swarm; thwack, thwart; verder met tweeledige eindgroep: twist, 
twitch, twinge, quince, quaint, swift, swinge, swamp, swank. 

250 



23 

Met drieledige begingroep: squelch en squaw; drieledige eind
groep komt niet voor. Het is uit de gegeven lijst duidelik dat 

het Engels vrij veel woorden heeft die beginnen met mede
klinker of medeklinkergroep en daarna de in de andere Ger
maanse talen niet voorkomende w. 

Wij komen nu aan de verbindingen van twee medeklinkers 
in engere zin, en de drieledige verbindingen waar steeds 'n 
vloeiende medeklinker of semivokaal als derde optreedt. Daar 

heb ik reeds in 1925, in Handbook 14 § 150 over gehandeld, 
maar in het algemeen, niet alleen in het Engels; evenals t.a.p. 
zal ik de gesloten en open medeklinkers als zodanig onder
scheiden. De in weinig talen voorkomende begingroepen van 
twee gesloten medeklinkers (b.v. pt-, kt-) komen in het Engels 
helemaal niet voor; twee open medeklinkers vrijwel net zo, 
want het geïsoleerde sphere of sphinx toont door z'n begin
groep al dat het geen alledaags woord is. Voor de begingroepen 
blijven dus alleen de verbindingen van open en gesloten over, 
en ook van dat type zijn er maar 'n klein aantal in gebruik, 
waarin altijd de s de groep begint: sp-, st- en sk-, waarvoor 
voorbeelden te geven gelijk zou staan met water naar zee 
dragen. Dat het Engels geen begingroepen van s met gesloten 
medeklinkers in omgekeerde volgorde heeft, dus geen ps-, pf-, 
ks-, om van andere theoretiese mogelikheden te zwijgen, ver
klaart natuurlik ook de behandeling van leenwoorden met zulke 
verbindingen, in het biezonder die met ps- zoals psychology; 
eenlettergrepige woorden van dat type bestaan dan ook niet. 
Verbindingen van de s-groepen met vloeiende medeklinkers 
komen in het Engels niet zelden voor; de woorden met syllabiese 
klank .aan het eind zijn boven al opgesomd (bI. 11), en wij kun
nen ons hier dus beperken tot het meest voorkomende type met 
medeklinker of medeklinkers aan het eind. Ook in dat type is 
de derde van de begingroep altijd 'n vloeiende medeklinker 
(resp. semivokaal), dus de groepen skw-, skr- : squib, squirm, 
enz. en scrub, scream, enz. Bij de sp- hebben we de groepen 
spr-, spl-, als in spread, splash, en één woord met -j-, nl. spume. 
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Bij de st- vinden we verbindingen met -r- alleen, zoals in 
streak, tenzij we stj- meerekenen in stupe, hetzij als verkorting 

van stupid, hetzij in de betekenis van flanel dat bij verbanden 

gebruikt wordt, en mij alleen uit woordenboeken bekend is. De

zelfde typen van begingroepen komen ook voor in woorden op 

twee medeklinkers: script, squelch; sprint; strict, strand, strange; 

hun aantal is uiterst beperkt. De verbinding met -r- komt bij 

alle s-groepen voor, die met -w- alleen bij sk-, die met -j- alleen 

bij 'n enkel woord met sp-, die met -1- alleen bij sp-. Maar wat 

de -j- betreft, geeft deze opsomming toch 'n onjuist beeld, zoals 

de lezer blijkt als hij de woorden met syllabiese eindklank op 

bI. 11 nagaat: daar komen de j-verbindingen met alle drie 
s-groepen voor: spew, stew, skew. Maar er is aan deze j-groepen 
toch iets biezonders, net als aan de j-groepen op bI. 22: ze 

komen uitsluitend voor met volgende u, m.a.w. we hebben hier 

eigelik de verbindingen sp-, st-, sk- met de stijgende twee

klank iu. Als we de woorden zo opvatten - en dat moeten we 

van fonologies standpunt, dunkt me, doen - is ewe ook 'n 

voorbeeld van uitsluitend syllabiese klank van 'n woord; tege

lijk moeten we de verbinding iu dan anders beschouwen als de 

verbinding van j- met andere klinkers, zoals in yes, yard, yield, 

enz., ook a.l is er foneties geen verschil tussen de j in deze 
woorden en in de andere met iu. Wat de verbindingen met -1-

aangaat, we verwachtten natuurlik geen groep stl-, zomin als 

de groepen tl- of dl- ooit in het Engels voorkomen, om voor de 

hand liggende redenen, maar we hebben evenmin de groep 

skl-: de reden daarvoor ligt niet zo voor de hand, al kan men 

zeggen dat het geen makkelike groep is, hoe betrekkelik de be

grippen makkelik en moeilik in deze zaken ook zijn. 

Verbindingen van gesloten met open medeklinker zijn aan het 

begin van woorden beperkt tot de groepen tsh- en dzh-, als in 

charm, judge. Het geïsoleerde van deze twee verbindingen 

noopt ze nader te . beschouwen, maar fonetici hebben ook zonder 

dat al opgemerkt dat het tweeledige van deze verbindingen 
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enigszins tWiJrelachtig is, en men zou ze kunnen beschouwen als 
'n soort van konsonantiese diftongen. 

Onze konklusie luidt dus dat het Engels aan het begin van 
woorden wel verbindingen heeft van medeklinkers in engere 
zin met semivokalen en vloeiende, maar slechts enkele groepen 

van twee echte medeklinkers; in de verbindingen met s- boven

dien drieledige grpepen (spr-, enz.), maar alleen met semi

vokalen en vloeiende medeklinkers. Nu komen nog de groepen 

van medeklinkers aan het eind van eenlettergrepige stamwoor

den aan de orde. Over verbindingen van open en gesloten mede

klinkers met vloeiende is boven al iets gezegd; de groepen -ns, 
. -nsh zijn heel gewoon: tense, hence, finch, punch, enz. Ook -Is, 

als in false, else, enz., en -lsh in belch, filch, enz. Maar de 
stemhebbende groepen van deze soort zIJn weinig gebruikelik; 
buiten de reeds genoemde bronze en cleanse, ken ik nog lens, 
en -mz in Thames, en -lz in Charles. In tegenstelling tot de 
begingroepen vinden we wel twee scherpe gesloten medeklin
kers aan het eind : -pt, -kt als in apt en act. De oorzaak van die 
tegenstelling heb ik in m'n Handbook t.a.p. aangewezen, ook 
waarom de t altijd de laatste van de twee is. Twee zachte 
gesloten medeklinkers komen in stamwoorden aan het eind 
evenmin voor als aan het begin; datzelfde geldt van alle ver
bindingen van twee open medekliqkers, afgezien van enkele 
woorden als sphinx en sphere, zoals boven uiteengezet. Om mis
verstand te voorkomen wijs ik er hier op dat twee zachte ge
sloten of open medeklinkers en twee scherpe open medeklinkers 
áan het eind van verbogen woorden wèl voorkomen: robbed; 
forty deaths; he breathes, maar dat wordt later behandeld, in 
het hoofdstuk over de niet-stamwoorden. Verbindingen van open 
met gesloten medeklinker, en omgekeerd van gesloten met open, 
zijn aan het eind veelvuldiger en veelsoortiger dan aan het be
gin: niet alleen -sp, -st, -sk, als in grasp, haste, ask, enz., maar 
ook in omgekeerde volgorde voor, dus -ps in apse, lapse, en 
copse; -ks in axe, lax, tax, wax, sex, vex, mix, six, box en fox . De 
groep -ts komt in stamwoorden nooit voor, wèl tsh, als in itch, 
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fetch, etch, ve~ch, vouch, pitch, patch, peach, pouch, poach, 
parch, perch, porch, beach, beech, botch, birch, touch, teach, 
torch, ditch, Dutch, hitch, hatch, match, hutch, catch, coach, 
couch, such, search, church, much, march, March, niche, notch, 

wretch, reach, latch, lurch, witch, watch. Ik geef de hele rij 
omdat de belangrijkheid van de eindgroep tegenover de kleine 
met -ps en -ks er duidelik door uitkomt, want ook daar heb ik 
alle gewone woorden met die eindgroepen (en met één mede
klinker aan het begin) opgenoemd; voor de begingroepen is dat 
natuurlik overbodig. Maar de eindgroepen onderscheiden zich 
van de begingroepen nog op andere manier: er komt ook 'n 
zachte eindgroep voor, nl. -dzh, waar ik volledige lijst van 

geef, altans van werkelik algemeen gebruikelike woorden met 
één beginmedeklinker: budge, fudge, page, rage, badge, cadge. 
hedge, forge, purge, merge, nudge, judge, dirge, surge, cage, 
sage, gauge, verge, large, barge, dodge, lodge, doge, gorge, 
sedge, ledge, wedge, midge, ridge, marge, liege. De gevallen 
met twee beginmedeklink~rs en eindgroep -dzh zijn niet talrijk, 
al komen ze wel voor: stage, smudge, sledge, enz. 

Behalve de groepen met sisklank heeft het Engels aan het 
eind van stamwoorden ook nog de tweeledige groep -ft, als in 
haft, shaft, left. Ten slotte heel enkele woorden met drieledige 
eindgroep -kst: text, next, ofschoon het laatste misschien niet 
helemaal als stamwoord te beschouwen is; in elk geval is deze 
eindgroep uiterst zeldzaam, en dus fonologies van geringe be
tekenis. Groepen van vier medeklinkers (vloeiende inbegrepen), 
zoals het Ndl er enkele heeft (ernst, herfst) komen in het Engels 
in stamwoorden helemaal niet voor. 

Evenals bij de klinkers wijs ik ook hier op de interjekties die 
uitsluitend uit medeklinkers bestaan, vooral de sisklanken s 
en sh, maar ook de herhaalde t, geschreven tut, ofschoon die 
klinker er niet in gesproken wordt. Natuurlik komt ook de t 
met inademing van lucht voor. Zulke interjekties geven ook 
aanleiding tot regelmatige woorden (meest werkwoorden) van 
het gewone type, als hiss, en hush, ook whizz. Daarnaast be-
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staan gemengde vormen van interjektie met bestaand woord, 
als gosh, waarbij God natuur lik het eerste deel bepaalt. 

Voor het overzicht van het hier behandelde kan het nut 
hebben de in het Engels voorkomende klanken en verbindingen 
van klanken in enigszins systematiese staatjes overzichtelik bij
een te zetten. Al is het eerder gezegd, herinner ik er ook hier 
aan dat het uitsluitend de woorden van één lettergreep betreft, 
en daarvan de niet-verbogen, niet-afgeleide, en deniet-samen
gestelde woorden. 

Klinkers en Tweeklanken in Woorden van één Lettergreep. 

A. Vrije klinkers 

1) alleen: 0 

2) beginkl. met -r: Or 3r 

3) id. met andere m.: 0- 0- ?-

4) m. + kl.: -0 

5) m. + kl. + r: -ar -3r 
6) m. + kl. + m.: -0- -0- -3-

B. Tweeklanken op i en u 

=A1 1) alleen: al oU 
=A3 2) tw. +m.: al- aU- eJ- OJJ- 1- (u-) 
=A4 3) m.+ tw.: -al -aU -el -oU -1 

=A6 4) m. + tw. + m. : -al- -aU- -el- -oU- -1- -u-

c. Tweeklanken op -a 

=A2 1) tw. + r: tar oar lar juar 
=A5 2) m. + tw. + r: -tar -oar -lar -Uar -juar 

D. Drieklanken op -a 

= A 2 1) tw. + r: alar OUar 
= A5 2) m. + tw. + r : -alar -OUar 

E. Gedekte klinkers 

=A3 1) kl. + m.: re- D- A- e- I-

=A6 2) m. + kl. + m.: -re- -0- -A- -e- -1- -U-

255 

ju 
ju-

-Ju 
-Ju-



28 

Uit dit overzicht blijkt duidelik dat de vrije klinkers en de 
tweeklanken op -i en -u elkaar kompleteren, samen één groep 
vormen, behalve dat de tweeklanken niet vóór -r staan, en daar 
voorziet de groep van tweeklanken en drieklanken op -a in de 
leemte. Geheel afgezonderd staan de gedekte klinkers, die maar 
in twee posities voorkomen, en voornamelik nog maar in de 
tweede, want het aantal beklemde eenlettergrepige woorden 
met gedekt klinkerbegin is vrij klein; een aanzienlik getal ervan 
heeft meest zwakke klem, en dan is de beginklinker licht a-. 
Wat de woorden met die klinker betreft, ze komen nooit voor 
als zelfstandige woorden, of volwoorden: ze zijn proklities of 
enklities, in de eerste plaats het onbepalend lidwoord (a en an) 
en het bepalend lidwoord the vóór niet-syllabiese woorden. 
Misschien kan hier ook nog genoemd worden de vorm voor of 
in groepen als a man of sense, enz. , of in de groep 0' clock, als 
in twelve 0 ' clock, die vrijwel geheel geïsoleerd is, niet gedacht 
wordt in samenhang met het voorzetsel of. 

Over de termen : vrije en gedekte klinkers, en de later in dit 
opstel gebruikte term kontakt, kan de lezer Taal en Leven 4e j . 
nr. 5 (Terminologiese Geschiedenis) raadplegen. 

Enkele medeklinkers. 

Semivokalen. 
Begin: h w-. 
Eind : 

Vloeiende medeklinkers. 
Begin: . 1-, r- , m-, n- , -. 
Eind : -I, - , -m, -n, (-L)). 

Open medeklinkers. 
Begin: f-, v-; 1>-, (15-) ; j- , S-, (z-) 
Eind: -f, -v; -I>, (-15); -j, (-3) , -s, -zo 

Gesloten medeklinkers. 
Begin : p-, b-; t-, d-; k- , g-. 
Eind: -p, -b; -t, -d; -k, -go 
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Aspirata. 
Begin: h-. 
Eind : 

29 

Tweeledige mede klinker groepen. 

Met semivokalen. 
Begin : kw- ; tw-, dw-; (pw-) ; sw-. 

Met vloeiende medeklinkers. 
Begin: pl-, kl-, fl-, sl-, -, 

bl-, gl-, - , 
pr-, kr-, tr-; fr- , pr-, Jr-. 
br-, gr-, dr-; - , 

Eind : -lp, -Ik, -lt ; (-lf) , (-Is) , (-lp), 
-, -, -ld; -lv, 

Met nasalen. 

Begin: sm-, sn-. 
Eind: -mp, (-ms), -nt, -nd, -np, -ns, (-nz) , -nJ, -n3· 

Open en gesloten medeklinkers. 

Twee gesloten medeklinkers. 

Begin: geen. 
Eind: -pt, -kt. 

Twee open medeklinkers. 

Begin: (sf-). 
Eind: geen. 

Open met gesloten medeklinker. 

Begin: sp-, sk- , st-. 
Eind: -sp, -sk, -st, -ft. 

Gesloten met open medeklinker. 

Begin : 
Eind : 

tJ -, d3-· 
-ps, -ks, - ; - tJ, -d3. 
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Drieledige groepen. 

L met open en gesloten medeklinker: -lst in whilst. 

Open met gesloten m. en semi vokaal. 

Begin: skw-. 
Eind : geen. 

Open met gesloten m. en vloeiende medeklinker. 

Begin: spl-; spr-, skr-, str-. 
Eind : geen. 

Gesloten medeklinker met s en gesloten m. 10 de groep -kst 
in text. 
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Stamwoorden van Twee Lettergrepen. 

Bij de stamwoorden van twee lettergrepen moeten we onder
scheiden of de hoofdklem valt op de eerste of de tweede; 
woorden van het eerste type zijn heel gebruikelik en in groot 
aantal, de woorden van het tweede type zijn minder veelvuldig 
en ook meer beperkt in hun gebruik: ,vergelijk butter, bottom, 
button, window, pity, any met entire, parole, discern, desert, 
appear, decay. We beginnen met de eerste groep; daar is de 
tweede lettergreep vaak heel kort, met syllabiese vloeiende 
medeklinker, zoals in bottom en button, of met onbeklemde ;} 
en potentiële -r zoals in butter. Eind-;} komt alleen voor in 
borough, thorough, sofa, soda, villa en vista; de onbeklemde i 
en ou (als in pit yen coffee, window) komen vrij veel , voor; 
minder vaak de onbeklemde u als in value, die alleen voor
komt na j of de brede sisklanken sh en zh, zoals ik al heb 
aangewezen in Introduction 7 blz. 119. Woorden met de "volle" 
klinker in de onbeklemde lettergreep, zoals insect, suburb, 
deluge zijn 'n kleine minderheid, waarover ib. bI. 116 gehandeld 
is. Geheel afzonderlik zullen we de woorden met twee klinkers 
in opeenvolgende lettergrepen bespreken, dus van het type 
chaos, create; die worden door Trnka niet genoemd, maar voor 
de overige kunnen we ook hier gebruik maken van zijn lijsten. 

Evenals bij de woorden van één lettergreep beginnen we met 
de kleine groep van woorden die met klinker beginnen; Trnka 
noemt er 34 die ook met klinker eindigen en één middenmede
klinker hebben, maar als men de woorden met potentiële -r 
weglaat blijven er over: issue, eddy, any, alley, army; en orgy 
als men dzh als één klank beschouwt, verder de woorden met 
"volle" klinker aan het eind: essay en echo. Woorden met 
klinkerbegin en medeklinkereinde zijn ook klein in aantal; 
Trnka noemt er 43, maar rekent woorden met syllabiese I zoals : 
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able en idle, en met syllabiese n zoals of ten en even mee; boven
dien telt hij idyll tweemaal omdat het in de eerste lettergreep 
met ai 'en met i gezegd wordt. Van de andere behoren hiertoe: 
image, epos, edit, office, olive, avid, attic, acid, abbot, item, 
urchin (met -tsh- als één beschouwd), orbit, audit, orphan, organ. 
Het is niet nodig hier in biezonderheden te tonen dat ook de 
woorden met twee middenmedeklinkers en klinkerbegin en 
-einde, of met klinkerbegin alleen, 'n kleine groep vormen. zelfs 
als men Trnka volgt in het meerekenen van de woorden met 
potentiële -r. Het gewone type is dus net als bij de woorden 
van één lettergreep: medeklinkerbegin en einde, maar met dit 
voorbehoud dat we hier de syllabiese vloeiende klanken bij de 
medeklinkers rekenen, en ook de woorden met potentiële -r. Het 
is ook nauweliks nodig erop te wijzen dat ook hier de u van 
foot nooit aan het begin voorkomt. 

Dat het type op -er voor Engelse sprekers het gewone is, 
blijkt uit de behandeling van 'n woord als soda, dat in de ver
binding soda and milk veelal sodar and milk is, dus presies 
zoals men ook veel zegt an idear of it, en soortgelijke extra
nauwe groepen, waarover ik in de Introduction 7 bI. 74 reeds 
gehandeld heb. Zo wordt ook begrijpelik dat woorden op zeer 
zwakbeklemde ou zoals window in gemeenzame taal, ook wel 
in geaffekteerde taal, gesproken wordt met de onbeklemde a, 
wat vaak wordt aangeduid door windah, maar ook wel door 
winder, het laatste omdat in groepen vóór onmiddellik volgende 
syllabiese klank de -r- gebruikt wordt 1). We zien dus dat 
woorden op de enkele onbeklemde klinker a in strijd zijn met 

het karakter van het Engels, en Sweets "eigenwijsheid" om zulke 
woorden als better in isolatie met -ar te transkriberen, wordt 

1) V.oor de taalgeschiedenis zijn borough en thorough opmerkelik 
als de enige woorden waar de uit oude -ou ontstane onbeklemde a 
ook in de beschaafde omgangstaal gebleven is, terwijl die overigens 
tot de dialektiese en vulgaire vormen gerekend wordt, zooals in 
winder, enz. Daarover Luick, Hist. Eng. Gr., bI. 778. 
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dus door de fonologie volstrekt gerechtvaardigd. Bij woorden 
als grotto, hero komt de uitgang -;) nooit voor: de klinker heeft 
daar iets minder zwakke klem, en dat hangt weer samen met 
het "vreemde" karakter van het woord. We kunnen dus kon
kluderen dat woorden als halo, motto, echo, gusto, salvo nog 
steeds niet volledig geïnkorporeerd zijn in het levende Engels. 

Van de woorden met medeklinker aan begin en eind geldt 
dat dezelfde medeklinkers aan het begin voorkomen als bij de 
woorden van één lettergreep. Dat betekent dus dat niet alleen 
de -ng en de zh nooit aan het begin staan, maar evenmin de 
zachte th, die in de woorden van één lettergreep althans nog 
in enkele zwakbeklemde woorden bestaat (the, then, enz.). De 
zachte begin-ven -z daarentegen komen wel voor, en meer dan 
in de eenlettergrepige woorden, zoals elke lezer door 'n woor
denboek kan leren. Dat het leenwoorden zijn, doet er niets toe, 
wèl dat de meeste weinig gebruikelik zijn ; dat geldt ook van 
vixen zowel voor het wijfje van de vos, als voor 'n lastige 
vrouw. Van de enkele eindmedeklinkers is boven al gezegd dat 
de vloeiende vaak syllabies zijn, d.w.z. wanneer de vooraf
gaande medeklinker er in plaats mee overeenstemt, dus in~ 

button, sudden, bas in, terwijl in woorden als ribbon, cushion, en 
in woorden op -m de onbeklemde ;) voorafgaat, als in lissom, 
blossom. Al bestaat hier 'n foneties verschil, me dunkt dat het 
fonologies van geen betekenis is, want akoesties eindigt lissom 
of ribbon op syllabiese klank zo goed als button en sudden. In 
woorden op -I is de vloeiende medeklinker altijd syllabies, dus 

niet alleen in idle, maar even goed in able, enz. De -ng komt 

heel weinig voor, en is nooit syllabies: herring, nothing, pud

ding, morning, evening en viking. Naast de woorden op on

beklemde;) met vloeiende of, fonologies geoordeeld, op sylla

biese medeklinker, komen ook woorden voor met i vóór de I en 

n: vigil , fossil , mobile (vgl. noble) , idylI, evil, cavil; biffin, 
coffin, robin, florin , cabin, muffin, vermin. Woorden met 

"volle" klinker in de tweede lettergreep zijn weinig in getal ; 
voorbeelden: rhubarb, franchise, coupon, geen van alle dagelikse 
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woorden in vergelijking met de andere groep. Dat de i veel 
voorkomt vóór alveolare medeklinkers is al opgemerkt in mijn 
Introduction7 bI. 117 v.; de oorzaak is natuurlik te zoeken in 
de organiese vorming van de volgende medeklinker. 

De open medeklinkers komen niet veel voor als slotklank; de 
zachte -v in olive, native, concave, alcove, de -z in topaz, de 
zachte -th helemaal niet. Met de scherpe open medeklinkers 
staat het vrijwel net zo: de -f in plaintiff, mastiff, sherriff, pon
tiff; de scherpe -th alleen in sabbath, mammouth, tenzij men de 
vaktermen zenith en bismuth wil meerekenen, alle vier zijn de 
woorden op -th volkomen geïsoleerd, wat tegelijk verklaart 
waarom het meer populaire vermouth veel met -t gezegd wordt. 
Maar de sisklanken nemen hier 'n aparte plaats in; de zachte 
zh komt helemaal niet voor, maar wel de ' groep -dzh, zoals in 
marriage, carriage, village, al kan men de eerste twee be
schouwen als afleidingen van marry en carry, dus niet behorend 
tot de hier behandelde stamwoorden. De opvatting van -idzh 
als achtervoegsel is licht ook mee 'n oorzaak waarom het woord 
garage nu vaak niet met de klem op de tweede lettergreep 
gezegd wordt (dus net als in massage), maar met de klem op 
de eerste en de uitgang -idzh, net als marriage. Scherpe s komt 
vrij veel voor: novice, notice, lettuce, terrace bodice, enz., 
allemaal op -is, trots verschillende spelling, en verder lotus, 
focus, bogus, enz. op -as, en de werkwoorden op -ish: punish, 
finish, enz. al zal -ish hier wel als afleiding gedacht worden, 
ook al is er geen stamwoord zonder -ish dat ermee korrespon
deert. Van de gesloten medeklinkers komt -p in 'n beperkt 
aantal woorden voor: turnip, gossip, fillip, worship, gallop 
stirrup; de -k in havoc, relic, garlic, rollick, maffick, panic, 
barrack, en enkele woorden waar het min of meer duidelijk 
achtervoegsel is: haddock, mattock, paddock, bullock, hillock, 
enz. Woorden als humbug en kidnap tonen door hun bijklem 
op de tweede syllabe dat ze als samenstellingen gedacht 
worden, evenals zigzag. In tegenstelling met de k en p komt de 
-t vaak aan het eind van deze woorden voor: rivet, gibbet, 
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picket, ticket, wicket, bigot, visit, limit, enz. op -it, en verder 

faggot, maggot, parrot, pivot op -at; minder vaak de zachte -d: 
wicked, livid, tepid, gelid, enz. op -id, en verder lizard, pollard, 
nomad, method, balad, salad, enz. op -ad. De -b komt heel 
weinig voor: cherub, rhubarb, suburb, de twee laatste met bij
klem op de tweede lettergreep, net als in record. Volledige op
somming lijkt niet van nut, men kan de woorden uit de lijsten 

van Trnka bijeenzoeken. 
Nu moeten we de medeklinkergroepen aan het begin en aan 

het eind bespreken. Wat het begin betreft, kan men zeggen dat 
de hier besproken woorden niet verschillen van die met één 
lettergreep; de verbindingen van gesloten en open medeklinker 
met de vloeiende, dus met 1, r, m, n en met de w komen ook 

hier voor, en met dezelfde beperkingen: pleasure, plover, 
climax, bladder, blubber, blanket, bludgeon; flatter, slobber! 
slither; privy, pretty, primer, present, province, prudent; trigger, 
treasure, tremor, trolley, crackie, cradle, credit, brother, brittle, 
brigand, bristle, draggle, dragon, gracious; grammar, grapple; 

quiver, quarry, q~otient, twitter, swagger, swallow; smother, 
smoulder, smuggle, snigger, sniggle, snuggle, en geen andere. 
Het aantal tweelettergrepige woorden van deze typen is heel 
wat kleiner dan van de eenlettergrepige, en er zijn bij de nu 
genoemde heel wat onomatopeeën. Verreweg de meeste woor

den eindigen op -r, of het frequentatieve suffix -1, zodat ze 
misschien niet als stamwoorden zijn te beschouwen; geen eindigt 

op meer dan één medeklinker in de zin van niet-syllabiese 
klank, want in de woorden op -nt is de n syllabies. 

Er zijn begingroepen van open en gesloten medeklinkers, ook 
met 'n vloeiende medeklinker als derde ; ook hier is overeen
stemming met de eenlettergrepige woorden, we vinden dus de 
s-groepen met gesloten medeklinker als tweede: spatter, scatter, 
stammer, study, steeple, enz.; ook met -r- en -w-: straggle, 
scruple, splinter, squirrel, squander. Ook de verbindingen tsh
en dzh- komen hier voor: challenge, chamber, chapel, chequer; 
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gen der, giant, ginger, gelid, gentle, genus, gipsy, en vrijwel 
geen andere woorden van dageliks gebruik met dzh-. 

We komen nu tot de medeklinkergroepen op het eind van 
deze woorden. Gevallen als basin en reason horen hier niet bij, 
want de tweede lettergreep is sisklank met syllabiese n, dus 
fonologies geen woord met niet-syllabies einde, zoals boven is 
besproken. Schijnbaar behoort 'n woord als present of instant 
hier, maar ook hier is de vloeiende medeklinker syllabies, cn 
eindigt het woord dus op enkele niet-syllabiese klank. Dat 
verklaart waarom de eindgroep -nt zo veel voorkomt, veel 
minder vaak -ns, -nd, nzh. Een lijst van de woorden op -nt is ' 
overbodig, en ik geef slechts enkele voorbeelden: errant, arrant, 
urgent, peasant, pheasant, silent, servant. Maar -nd alleen in 
errand, island, thousand, second, en het ongewone fecund; -ns 
alleen in silence en essence; verder -nzh in orange, lozenge, 
challenge. Verbinding van I met gesloten medeklinker alleen in 
heraId en tumult. Echte verbindingen van open medeklinkers 
met gesloten zijn bijna geheel beperkt tot -st, en ze vormen 'n 
kleine groep: earnest, honest, august, har vest, modest, tempest, 
en de minder gewone woorden ballast, digest, en provost. De 
groep -sk alleen in damask, de groep -sp helemaal niet. Ook 
groepen met s als tweede lid zijn zeldzaam, en beperkt tot ge
leerde woorden : -ks in climax, prolix, matrix, apex, phoenix, 
vortex, borax, calix, syntax en convex. De verbinding -ps alleen 
in forceps ; en -ts bestaat hier zomin als in woorden van één 
lettergreep. Twee gesloten medeklinkers alleen in de groep -kt: 

perfect, convict, collect, pandect. Verbindingen van zachte open 
en gesloten medeklinkers komen niet voor. Onze konklusie is 
dus dat in woorden van het hier besproken type van twee
lettergrepige woorden dubbele eindmedeklinker in algemeen 
gebruikte woorden zo goed als niet voorkomt; drieledige niet
syllabiese groepen bestaan helemaal niet, want larynx en 

pharynx hebben alleen -s na de velare nasaal, ofschoon men in 
fonetiese transkripties meest de -k- schrijft. Nog zou men twee 
woorden kunnen aanvoeren: context en pretext; maar dat zijn 
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toch eerder samenstellingen; in elk geval zijn ze even geïsoleerd 
als het eenlettergrepige text. 

Nu komen we tot de niet-syllabiese middenklanken, die in de 
eerste groep van de eenlettergrepige woorden natuurlik niet 
voorkomen. De ng, j, en w komen niet in deze positie voor, en 
de h evenmin ; maar overigens vinden we alle medeklinkers, 
vloeiende, open, en gesloten, wat wel niet nodig is door voor
beelden te illustreren. Wel mag worden opgemerkt dat de open 
medeklinkers zowel zacht als scherp in het midden voorkomen, 
en dat hun voorkomen ook niet afhangt van de wijze van 
kontakt : na gedekte zowel als vrije klinkers vinden we beide 
soorten, als blijkt uit het volgende overzicht, met typiese voor
beelden. 

Scherfje open 1n. Zachte open 1n. 

Gedekte kl. Vrije kl. Gedekte kl. Vrije kl. 

offer ~ 
sofa never lever 

to gopher 
listen basin cousm reason 
miss ion nation pleasure fusion 

author leather either 
whistle muzzle weasel 
lissom chasm besom 

Uit deze tabel blijkt dat in woorden op -er en syllabiese n 
de vier open medeklinkers scherp en zacht, na gedekte en na 
vrije klinkers voorkomen, behalve de -th-, die scherp alleen na 
vrije klinker gebruikt wordt. Dat beduidt natuurlik dat de 
scherpe -th- in woorden als pithy en Gothic die woorden als 
afleidingen kenmerkt. In woorden op syllabiese I en m komt 
alleen de s en z als middenklinker voor, niet de andere open 
medeklinkers, behalve het vakwoord rhythm, met zachte -th-. 
De scherpe -s- in deze woorden alleen na gedekte klinker, de 
zachte na vrije zowel als gedekte. Verscheiden van deze gevallen 
zijn beperkt tot enkele woorden, vooral de woorden met sylla-
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biese -1 én -m. We zien uit de tabel dat 'n eigennaam als Ethel 
met scherpe -th- na gedekte klinkers geïsoleerd staat. 

Het ligt voor de hand dat twee- en meerledige medeklinker
groepen in het midden van Engelse woorden meer gebruikelik 
en gevariëerd zijn dan aan het begin en aan het eind; zulke 
groepen in het midden vallen immers vaak in twee delen uiteen: 
ac-tive, ac-tion, gip-sy, in-stant, -k-str- in extra, enz. Het heeft 
daarom geen zin de middengroepen, altans de opeenvolgingen 
van medeklinkers, d.w.z. niet-syllabiese klanken, in het midden 
van de hier behandelde woorden te vergelijken met de groepen 
in eigelike zin die aan het begin en het eind voorkomen. Ik 
volsta daarom met eerst op te noemen de opeenvolgingen die in 
het midden voorkomen, en altans schijnbaar identiek zijn met 
de begin- of eindgroepen; daarna noem ik de opeenvolgingen 
die alleen in het midden voorkomen, om met enige opmerkingen 
van algemene aard te besluiten. 

Van de verbindingen van gesloten of open medeklinker met 
wals tweede lid komen in het midden alleen twen kw voor: 
equal, sequence, sequel, liquid, frequent; patois. Met 1 als tweede 
lid hebben we pI, bI en sI: couplet, surplice, poplar, goblet, 
goblin, porcelain, ostler, purslane; met r als tweede lid zijn er 
meer, allemaal met gesloten medeklinker, scherp en zacht: 
apron, April, cypress, fabric, zebra, hybrid; sacred, acrid, negro, 
vagrant; patron, partridge, petrol, hydra, hydrant. Het aantal 
opeenvolgingen met I als eerste lid is aanzienlik groter, vooral 

met t en d, maar ook met k, en met de open s, f, en v: alter, 
welt er, filter, falter, palter, halter, elder, alder, boulder, solder, 

polder; polka, alcove; also, balsam, palsy; pilfer, sulphur; silver, 
salvo, velvet. 'De groepen sm en sn, die als begingroep heel 

gewoon zijn, komen alleen voor in asthma, isthmus, parsnip, 

jasmine; maar nasaal als eerste lid van 'n opeenvolging van 
niet-syllabiese klanken in het midden bestaat in veel woorden: 

empire, temper, pamper, tamper, umpire, vampire, ample, 

simpie; banter, enter, phantom, founder, ponder, pander, bandit, 

b~ndy, thunder, tender, index; insect, incest. insult, fancy, pans)', 
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ancient; venture, angel, banjo, danger, conjure, ginger. Opeen
volgingen van 1 komen niet voor, in tegenstelling tot de eind
groepen -lp, -Ik, enz. 

Van de verbindingen van s met gesloten medeklinkers, die 
zowel aan het begin als aan het eind van woorden veel voor
komen, hebben we ook in het midden heel wat gevallen, voor
namelik van -st- : aster easter, fester, vista, vestige, pasture, 
sister, blister, bluster, glister, vesper, whisper ; verder nog alleen 
whiskey, whiskers, basket. Van de andere verbindingen komt 
alleen ft voor in af ter en rafter. Gesloten medeklinker met s in 
taxi, exit, accent, buxom, maxim, proxy; gipsy, dropsy. Twee 
open medeklinkers komen in het midden even weinig voor als 
aan het begin; het enige geval is asphalt. Twee gesloten mede
klinkers zijn in vrij beperkt gebruik; kt komt nog het meest 
voor: hector, nectar, rector, ictus, victim, cactus, spectre, geen 
van alle woorden van dageliks gebruik. Verder is er nog pt in 
chapter en sceptre. Van de drieledige groepen die aan het 
begin voorkomen, is er maar één geval in het midden: ostrich. 

Het voorafgaande geeft echter 'n volkomen verkeerd beeld 
van de opeenvolgende groepen van medeklinkers in het midden, 
en moet aangevuld worden met de opeenvolgingen die uitslui
tend in het midden voorkomen. De voornaamste ervan zijn de 
verbindingen van nasaal in de eerste lettergreep en j, w, 1, r, en 
open medeklinker (ik herinner eraan dat nasaal met gesloten m 
boven al genoemd is). De verbindingen met n als eerste zijn 
ook hier talrijker dan met m of ng, die wel met vloeiende mede
klinkers verbonden voorkomen, maar alleen met de in plaats 
overeenstemmende gesloten of open medeklinker. Voor het 
overzichtelike van deze opsomming lijkt het prakties ze niet 
achter elkaar af te drukken. 

1) met j, w, I, r . 
mw chamois, memoir. 
mI omelette, hemlock. 
mr comrade. 
nj onion, pinion, poniard, cognac. 
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2) met open en gesloten m. 
mb: amble, ambush, amber, chamber, ember, ombrc, 

timber, somber, number, fumble, symbol, trem
bIe, stumble, humbie, limber, limbo. 

mz damsel, damson. 
nf infant. 
nv anvil, envoy, envy, canvas, canvass. 
nz stanza, frenzy, quinsy. 
nJ> anther, anthem. 
IJk anchor, Yankee, donkey, monkey, ankie, hanker, 

conquer, tankard, rancour, rankie. 
IJg anger, finger, hunger, jingo, mango, angle, 

dangle, fungus ,· bungle, single, shingle, bangie. 

Tegenover de n-groepen betekenen de verbindingen met 1 als 
eerste lid weinig; er komen maar heel weinig woorden van dit 
type voor: lw in bulwark; Ij in alien, pillion, billiard, billion; 
Iv in salvage; lb in elbow, halberd; lt in vulture (misschien 
juister met ti). 

De betekenis van de nasaal en 1 verbindingen blijkt eerst vol
ledig wanneer we ook de drieledige opsommen. 

1) met m in de eerste lettergreep. 
pamphlet, emblem, tumbrel, timbrel, hamster, empty. 

2) met n als eerste lid. 
antler, minst er, monster, country, gentry, pantry, hund
red, laundry, wainscot, instant, in stance. 

3) met c als eerste lid. 
banquet, vanquish, tranquil , jonquil, language, mongrel. 

4) met 1 als eerste lid. 
culprit, pilgrim, caldron (of cauldron), bolster, palfrey, 
ulster. 

Verder nog de vierledige groep in minstrel. 
Opeenvolging van gesloten medeklinker in de eerste letter

greep en I komt in 'n klein aantal woorden voor, zo in ugly, 
buckler; ook tl en dl, verbindingen die aan het begin en het 
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eind juist nooit voorkomen, om reeds aangegeven reden : butler, 
atlas, cutlace, motley, bedlam, medley. Verder nog vn in 
even ing. Vaker vinden we woorden met gesloten medeklinker 
in de eerste lettergreep en n, enkele malen m in de tweede: 
kidney, laudanum, cockney, hackney, picnic, signal, magnate; 
pigmy, dogma, stigma. Van de verbindingen van gesloten met 
open medeklinke,r komt alleen ksh in 'n viertal woorden voor: 
action, faction, fiction, fraction ; de andere gevallen zijn ge
isoleerd: ds in medicine, ts in curtsy, bs in absent, absence. 

Open medeklinkers komen buiten de reeds genoemde weinig 
in het midden van woorden voor: every, several, sovereign; 
javelin, ravelin; muslin; dismal. Met uitzondering van sovereign 
maken de woorden de indruk van afleidingen. 

Drieledige groepen in nostril, en met uitsluitend open en ge
sloten medeklinkers in extant, lobster, sexton. In lobster maakt 
-ster de indruk van 'n achtervoegsel; in abscond is ab- voor het 
levende Engels 'n voorvoegsel. 

Het opmerkelikste van de middengroepen lijkt mij het grote 
aantal met nasaal als slot van de eerste lettergreep; daarbij 
herinner ik aan de bespreking van het karakter van de ng als 
uitsluitend eindmedeklinker, en alleen in gebruik na gedekte 
klinker. Wij kunnen daaruit, naar het me voorkomt, konklu
deren dat de nasalen vooral dienen om de lettergreep af te 
sluiten, en daarom vooral na gedekte klinkers voorkomen, al 
moeten we daar geen "regel" uit fabriceren, want vrije klinker 
komt vóór m en n wel voor, zij het in weinig woorden: womb, 
room (maar Sweet transkribeert het met de gedekte u van foot, 
en ieder weet dat dat helemaal geen zeldzame vorm is), wound, 
soon, seem, nine, enz. Over de medeklinkergroepen of opeen
volgingen kunnen we dus zeggen dat ze ook in het midden maar 
in beperkt aantal voorkomen, dat sommige die aan begin of 
eind voorkomen, in het midden ontbreken, en omgekeerd. Voor 
elk van deze verschijnselen 'n oorzaak te zoeken, lijkt me mis
plaatst, want het is heel natuurlik dat 'n taal die zulke groepen 
heeft, toch niet alle mogelikheden uitput: behoefte bepaalt ook 
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het gebruik, niet alleen fonetiese mogelikheid. Sommige lezers 
zullen geneigd zijn hier en daar historiese oorzaken te 
zoeken, en die voor "verklaringen" te houden: wie iets van de 
Engelse taalgeschiedenis weet, kan hier heel wat geleerdheid 
luchten; maar dat daarmee ons begrip van de struktuur van het 
levende beschaafde Engels gebaat is, zou men dan toch nog 
moeten aantonen. Ik voor mij geloof dat men daarmee niet 
verder komt; men verplaatst in het gunstigste geval de kwestie 
van het heden naar het verleden. En als het leenwoorden be
treft, de lijsten hierboven afgedrukt tonen wel aan hoe gemak
kelik de meeste zich aanpassen aan hun omgeving. Men kan 
wel oreren dat de groep sm in asthma en isthmus voorkomt, in 
ongewone leenwoorden dus, maar het Engelse parsnip, heel 
gebruikelik natuurlik, is evenmin opvallend; dat het ook in oor
sprong 'n leenwoord is doet er niets toe, wèl dat het waar
schijnlik gedacht wordt in associatie met turnip, zodat men 
parsnip als afleiding zou kunnen rekenen met het achtervoegsel 
-nip, al is er noch bij het ene woord noch bij het andere iets 
te maken van de "stam". Iets soortgelijks is boven al opgemerkt 
van woorden als humbug en kidnap. Ook de woorden op volle 
klinker, zoals motto, zijn al genoemd als afwijkend van het 
gewone type, zoals in better, city, en shallow, ofschoon de fone
tikus shallow en grotto ten opzichte van de eindklinker wel 
gelijk moet stellen: Verreweg de meeste leenwoorden zijn in het 
Engels echter zo volledig ingeburgerd dat het even verkeerd zou 
zijn ze als leenwoorden apart te behandelen, als wij dat in ons 
staatkundig bestel doen ten opzichte van landgenoten van 
vreemde herkomst, ook al wijst hun naam erop dat ze oorspron
kelik Fransen, Duitsers, of Engelsen waren, of wat dan ook. 
Zie daarover Het Ndl van Nu, bI. 25. Boven is reeds opgemerkt 
dat woorden als insect, convex, met volle klinker in de onbe
klemde gesloten lettergreep, vaak ook met ongewone mede
klinkergroep op het eind, zich niet volledig aan het Engelse 

woordtype hebben aangepast. 
Voor de beoordeling van het type van tweelettergrepige 

2iO 



43 

woorden met hoofdklem op de eerste is het ook nuttig na te 
gaan welke getalsverhouding er bestaat tussen de woorden met 
één en met twee middenmedeklinkers. Daarover geeft Trnka 
bescheid: hij telt gezamenlik 2209 woorden, en daarvan 1186 
met één middenmedeklinker, 640 met twee ; m.a.w. de eerste 
soort heeft 67 % van het aantal , de tweede 29 Ufo, de rest telt 
feitelijk niet mee. We zien dus dat dé woorden met twee mid
denmedeklinkers nog niet de helft halen van het aantal met 
één medeklinker, trots het aanzienlike getal van groepen met 
nasaal of I als eerste lid, die niet in begin- of eindgroepen 
voorkomen. 

Ten slotte nog 'n opmerking over 'n type van tweeletter
grepige woorden waaraan totnutoe voorzover ik weet vrijwel 
geen aandacht is besteed, d.w.z. van fonologies standpunt, 
behalve dat ik ook in vroegere drukken van de Introdudion 
gewezen heb op het "geleerde" karakter van die woorden, nl. 
die met twee opeenvolgende klinkers in verschillende letter
grepen : aeon, chaos, deist, dient, diet, quiet, iron. Misschien 
zijn er enkele meer, maar ze zijn in elk geval 'n type dat weinig 
voorkomt; in overeenstemming daarmee is dat de eerste drie 
van de geciteerde woorden van beslist geleerde aard zijn. Ook 
herinner ik me dat lang geleden de restaurants van de Aerated 
Bread Company, toen iets nieuws, werden aangeduid met 
aireated bread company, nu alleen maar met de afkorting 
A.B.C. teashops. Op soortgelijke wijs zegt men nu ook aero met 
de klinker van air, als afkorting van het evenzo gesproken 
aeroplane. De groep aia daarentegen heeft voor de Engelse 

spreker niets biezonders, en dat komt wel doordat de tweede 

lettergreep de in onbeklemde lettergrepen zo gewone klinker i 

heeft, of in het geval van dient en iron de a. Zo begrijpen we 

ook de tegenstelling tussen creature en het minder alledaagse 
create; de woorden zijn trots hun oorsprong in het levende 

Engels niet geassociëerd. 

Het tweede type van tweelettergrepige woorden zijn die met 

de hoofdklem op de tweede : ago, charade ; aan het begin van 
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dit hoofdstuk is al opgemerkt dat het nu te behandelen type niet 
zo'n grote plaats inneemt in de Engelse woordenschat als het 
eerste dat we pas behandeld hebben; we kunnen er kort over 
zijn. De woorden van dit type beginnen en eindigen meest met 
medeklinker of medeklinkergroep; evenals tevoren bespreken 
we eerst de kleine groep van woorden met klinkerbegin en die 
met klinkereinde. Beide tegelijk, begin en einde met klinker, 
komt behalve in ago in zeven woorden voor: idea, obey, ally, 
allay, alloy, all ow, agree; natuurlik rekenen we de woorden op 
potentiële -r niet mee : appear, affair, attire, austere, entire 
ignore. Woorden met klinkereinde maar niet-syllabies begin vor
men ook 'n kleine groep: decay, defy, deny, canoe, taboo, tattoo, 
decree, degree, shampoo, portray, bureau, plateau, trousseau 
(het laatste misschien meer gewoon met beginklem). Begin
klinker en niet-syllabies einde is ook in beperkt gebruik, al zijn 
er enkele meer dan we hier zullen opnoemen (uit Trnka's lijsten 
kan men 'n dertig bij elkaar brengen): attack, enough, among, 
appeal, again, ordain, elope, adjourn, about, alarm, arrest 1), 
immense, occult, antique, oblique, esteem, acute, approach, in
di ct, excise, oblige, exert, exact , exult, exalt, exhort, intrigue, 
employ; de rest is van gt!en betekenis voor het gesproken. Engels. 
Volgens de lijsten van Trnka zijn er, naast de zeven woorden 
met klinker aan het begin en aan het eind, 80 woorden met 
syllabies begin of syllabies einde, 'n betrekkelik groot getal als 
men in aanmerking neemt dat het type van tweelettergrepige 
woorden met hoofdklem op de tweede maar in 229 woorden 
voorkomt. Maar niet-syllabies begin en eind is ook hier in de 
meerderheid. Van de enkele medeklinkers aan het begin en het 
eind is niet veel op te merken na wat in het voorafgaande 
gezegd is; maar het is misschien goed er op te wijzen dat de 
zachte zh in dit type in enkele woorden voorkomt, in prestige, 
massage, garage, al zijn de beide laatste licht eerder als aflei
dingen te interpreteren. Ook in het midden is de zh beperkt tot 

1) Over akin, ali ve, enz., zie III bI. 57. 
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welmg woorden; ik ken alleen regime. We bespreken verder 
alleen de medeklinkergroepen. 

Aan het begin staan bijna uitsluitend verbindingen van r met 
gesloten medeklinkers : trousseau, trepan, dragoon; crusade, 
cravat, grimace, grotesque; precise, protect, protest, present, 
profound, prestige. Verder nog fr- in frequent: Met de I alleen 
in plateau en blaspheme; met w in cuirass; met st- in stampede. 
Ook in de eindgroepen is niet veel variatie; de voornaamste 
groep is n met -t of -s: comment, cement, lament, ferment, 
present, profound, frequent, en commence, finance, romance, 
immense. Verder -lt in occult, exult, en exalt ; meer met -st : 
arrest, digest, robust, august, batiste, en met sk : burlesque, 
grotesque, maar die twee zijn als afleidingen te beschouwen. 
Ook verbindingen van twee gesloten medeklinkers komen voor: 
correct, exact, protect; corrupt, abrupt. De opeenvolgingen van 
medeklinkers in het midden zijn ook beperkt, maar het aantal 
woorden maakt dat begrijpelik, ook zonder de oorsprong ervan 
in aanmerking te nemen: frequent ; caprice, approach, recruit, 
decree, degree, agree, patrol , portray, latrine, adroit; oblique; 
ignore; pontoon, entire, cant een, antique, indict, monsoon, 
champagne, campaign, shampoo, stampede. De enige opeenvol
ging van open en gesloten medeklinkers die niet tot enkele 
woorden beperkt is, is -st- : austere, estate, distil, festoon, 
pastiche, pastille, prestige, costume (heel vaak met beginklem
toon). Verder -gz- in exact, exert, exhaust, exhort, exalt, en 

exult. Overigens enige geïsoleerde gevallen: blaspheme; excise; 

capsize; en de drieledige groepen in empty; intrigue, estrange, 
en destroy. 

Het is wel duidelik dat er 'n sterke tegenstelling bestaat tus

sen de tweelettergrepige woorden met hoofdklem op de eerste 

en op de tweede. In overeenstemming daarmee zijn de getals

verhoudingen; volgens Trnka's lijsten zijn er 2209 van de eerste 

groep, 229 van de tweede. Wanneer men echter de woorden 

van één lettergreep met de hele nu behandelde groep van twee 

lettergrepigen vergelijkt, is het verschil in aantal niet groot ; 

273 



46 

tegen 3178 woorden van één lettergreep staan ruim 2400 van 
twee lettergrepen. Maar het zou verkeerd zijn hier beschou
wingen aan vast te knopen: we hebben het nog steeds uitsluitend 
over stamwoorden gehad, en hoe groot de betekenis van die 
woorden in het Engels ook is, men krijgt toch eerst 'n nauw
keurig beeld daarvan als men in aanmerking neemt welke ver
anderingen de buiging cn afleiding, minder de samenstelling, 
in de feitelik gebruikte woordenschat maakt. Want woorden van 
één lettergreep kunnen door buiging, vaker door afleiding 
tweelettergrepig worden, woorden van twee tot drie. Daarover 
eerst na de behandeling van de niet-stamwoorden in het vol
gende hoofdstuk. Tegelijk kunnen we dan ook acht geven op de 
stamwoorden van meer dan twee lettergrepen, en op de 
frekwentie van de verschillende groepen als gevolg van hun 
betekenis en hun funktie in de zin ook wanneer ze geen zelf
standige betekenis hebben. 
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Den iet - sta mwo 0 r den. 

Bij de behandeling van de fonetiese vorm van de woorden 
als gevolg van buiging, afleiding, en samenstelling kunnen we 
de buiging het best apart behandelen, ook al is de grens tussen 
buiging en afleiding niet altijd te trekken; afleiding en samen
stelling> gaan vaak samen, en kunnen dan ook samen behandeld 
worden. 

Het aantal buigingsuitgangen is in het Engels heel klein, en 
voorvoegsels met die funktie komen niet voor, tenzij men to bij 
werkwoordstammen, en de lidwoorden bij substantieven en sub
stantiefgroepen als zodanig beschouwt, wat mij wel wenselik 
toelijkt: de vergelijking van het aantal woorden met één letter
greep en die met twee wordt anders weinig beter dan zinledig. 
Het onderzoek naar het effekt van de buigingsvormen op het 
foneties aanzien van de woorden is voor het Engels geen biezon
dèr ingewikkelde zaak, want het aantal buigingsuitgangen is 
twee of drie: de eerste is de s (of z of iz) voor de substantieven, 
zowel om genitiefrelatie als meervoud uit te drukken, en voor 
de werkwoorden om de derde persoon enkelvoud van het presens 
te vormen; de tweede is t, d of id bij de werkwoorden voor het 
finite preteritum, om de traditionele term te gebruiken, en het 
niet-finite deelwoord. De werkwoorden die zelfstandige vormen 
hebben in de twee genoemde funkties (drink, drank, drunk) en 
de werkwoorden die uitsluitend de stam gebruiken (put), zowel 
als de werkwoorden die slechts in finite gebruikswijzen voor
komen, zoals can en could e.d., komen hier dus niet aan de orde. 
Als derde kan men in zeker opzicht nog de uitgang -ing noemen, 
maar die wordt zowel bij substantieven als bij werkwoorden 
gebruikt (bedding, pushing, nutting, homing, enterprising), en 
is dus niet te scheiden van de afleidingsuitgangen. 

Het achtervoegsel s maakt bij stamwoorden op scherpe eind-
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medeklinker het woordeinde tweeledig met -s als laatste lid; 
het komt alleen voor bij woorden op scherpe gesloten of open 
medeklinker, en vormt daar de eindgroepen -fs, -ths, -ps, -ts, 
-ks, waarvoor ik van elke groep met één voorbeeld kan vol
staan, zonder er me om te bekommeren of het woord substantief 
is of werkwoord, of beide tegelijk. Ziehier de voorbeelden: 
safes, deaths, drops, hats, rocks; ik kan hier dadel ik opmerken 
dat stamwoorden alleen de eindgroepen -ps en -ks hebben, en 
de woorden met de andere hier genoemde eindgroepen daardoor 
dus als buigingsvormen gekarakteriseerd worden. Het zachte 
achtervoegsel -z komt na klinkers en zachte medeklinkers voor, 
in stamwoorden van een of meer lettergrepen: seas, sees, today's 
Times, cities, pities, bellows, agrees, allows; bells, hems, hens, 
things, comings and goings, puddings; saves, paths; robs, fads, 
dogs. Verder -lmz in de enkele woorden op -lm: elms, realms, 
en films. De zachte z komt dus in alle gevallen als eindklank 
voor, na klinkers zowel als na zachte medeklinkers of mede
klinkergroepen, met inbegrip van de vloeiende medeklinkers en 
nasalen. En zoals we in het eerste hoofdstuk gezien hebben, is 
de zachte z' in stamwoorden slechts in heel enkele gevallen aan
wezig, en bovendien in gevallen die Of duidelik als afleidings
of buigingsvorm beschouwd worden door het verband met de 
korresponderende woorden zonder de z, zoals in towards naast 
toward, of door de konstruktie, zoals means, dat met meer
voudig werkwoord kan overeenstemmen, Of de zachte sisklank 
hebben omdat ze primair onbeklemd zijn, zoals is, as, has, was, 

e.d. We kunnen dus konkluderen dat de zachte -s na klinkers 

zowel als na nasalen of I en in de zachte eindgroep en de woor

den typeert als buigingsvormen. Voor de morfologie is van be
lang op te merken dat de primaire uitgang van de meervouden 

van de substantieven en de derde persoon van het werkwoord 

dus de zachte z is, en dat de scherpe te beschouwen is als het 
gevolg van assimilatie van stem; het hoeft niet te worden uit

gelegd dat dit resultaat ook voor de taalgeschiedenis van be
lang is. 
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Bij de -t en -d zien we iets soortgelijks, al is het niet presies 
hetzelfde, doordat in de eerste plaats de zachte -d niet in zwak
beklemde eenlettergrepige woorden voorkomt. De scherpe eind
medeklinker komt in woorden met scherpe open of gesloten 
medeklinker voor, van de open medeklinkers echter alleen de 
sisklanken: missed, wished; hoped, sacked. Buigingsvormen met 
scherpe f en -th in de stam bestaan niet, want er zijn geen werk
woorden op die medeklinkers, tenzij men zou willen citeren het 
verbale roofed, als in Trollopes roman Barchester Towers, 
waarin Archdeacon Grantley zegt: This cellar must be roofed, 
floored, enz.; maar hier hebben we met het geval van 'n sub
stantief te doen dat bij deze gelegenheid werkwoordelik ge
bruikt wordt, net als het volgende floored. Ook over vormen als 
quick-breathed (zie Taal en Leven, Des. 1940, bI. 70) handelen 
we hier niet; het behoort tot de afleidingen. Verbindingen van 
-d met de zachte medeklinker van het stamwoord zijn heel 
gewoon: saved, bre~thed, bûzzed, urged; bribed, shrugged; ze 
komen in stamwoorden nooit voor, zoals in het eerste hoofdstuk 
is uiteengezet. Ook hier 'n enkel geval van 'n stamwoord op 
-lm: filmed, 

De buigingsvormen met de achtervoegsels -s, -z en -t,_ -d 
vormen ook biezondere groepen bij stamwoorden op twee of 
drie medeklinkers, vooral bij de eerste. De stamwoorden op sis
klanken komen voor de uitgangen -s en -z natuurlik niet in 
aanmerking, evenmin de werkwoorden op -t en -d voor de uit
gangen -t en -d; daar spreken we verder niet over. Van de eind
groepen met vloeiende medeklinker als eerste komen zo alleen 
-lp, -Ik, -lv voor beide achtervoegsels in aanmerking, want -ld 
en -lt vallen uit voor het suffix met dentaal, de -1 met sisklanken 
voor de -s, en de ook in stamwoorden zeldzame groepen -lf en 
-lth komen in elk geval niet bij werkwoorden voor, dus hoog
stens voor het achtervoegsel -s. Enkele voorbeelden volstaan: 
helps, helped produceren de groepen -lps en -lpt; sulks en 
sulked de groepen -lks en -lkt; shelves en shelved de groepen 
-lvz en -lvd. De andere tweeledige groepen met 1 in stamwoor-
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den brengen het tot één drieledige eindgroep, als in gulfs, 
healths (we drank their healths); halts, builds, a child's coat; 
waltzed, bulged, niet met lz noch met ldzh. We vinden dus de 
eindgroep en -lps, -lpt; -lks, -lkt; -lvz, -lvd; -lfs; -lths; -lst; 
-lzhd. Voor de eindgroep en met nasalen citeren we lumps, 
lumped, waar het drieledig karakter twijfelachtig is, zoals boven 
is besproken; glimpsed met -mst; hints; binds; plinths; danced; 
punched. Zo hebben we de groepen -mps, -mpt; -nts, -ndz; 
-nths; -nst, nsht. 

Van de eindgroepen met gesloten en open medeklinkers pro
duceren -pt en -kt alleen drieledige groepen met -s: crypts, 
facts; hetzelfde geldt van -ft en -st: grafts, hastes. Twee drie
ledige groepen vinden we ingeval van stamwoorden op open 
met gesloten medeklinker in de twee andere gevallen: grasps, 
asks; grasped, asked, in elk geval in masked. De verbindingen 
van gesloten met open hebben in alle stamwoorden -s als 
tweede lid, zodat we hier maar één drieledige groep kunnen 
vinden: lapsed, taxed; perched, budged. Boven is al gezegd dat 
het tweeledig karakter van tsh en dzh twijfelachtig is, en het
zelfde geldt natuurlik van de drieledigheid van de eindgroep 
in perched en budged. Het meervoud van text levert het enige 
voorbeeld van 'n vierledige groep van uitsluitend open en ge
sloten medeklinkers: texts. Het is van fonologies belang hierbij 
op te merken dat al deze groepen nog beperkter zijn dan de 
tweeledige in de stamwoorden doordat verscheiden tweeledige 
groepen in bijv. nmw voorkomen, zoals apt, en dan geen drie
ledige vormen produceren. Voor -pts ken ik alleen de meer
voudsvorm crypts, daar eenlettergrepige werkwoorden op -pt 
niet voorkomen, wèl tweelettergrepige, tenminste één: corrupts. 

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat drieledige 
medeklinkergroepen in stamwoorden niet voorkomen, behalve 
in het fonologies geïsoleerde text. Afgezien daarvan kunnen 
we dus zeggen dat drieledige eindmedeklinkergroepen 'n woord 
in het Engels als niet-stamwoord kenmerken. 
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Er resten dus nog de syllabiese achtervoegsels -iz en -id: 
ros es, urges, misses, rushes; waded, waited. Stamwoorden op iz 
met gedekte i komen niet voor, tenzij dan series, species, die wel 

meest met vrije i gesproken worden; woorden op -id zijn niet 
zeldzaam: crooked, rugged, enz., maar ze moeten wel als aflei

dingen beschouwd worden, ook waar geen stamwoorden bestaan. 

We mogen dus konkluderen dat deze beide buigingsuitgangen 

de woorden karakteriseren als niet-stamwoorden, en onze alge
mene konklusie is dat het aantal buigingsuitgangen in het Engels 

wel klein is, maar dat dé woorden erdoor gescheiden worden 

van de stamwoorden. Dat geldt ge deel tel ik ook van de buigings
vormen op -ps, -nz, -ft, -pt, en -kt, want stamwoorden op die 

groepen zijn heel beperkt in getal, en meest geen alledaagse 
woorden. Alleen -ks is in stamwoorden niet ongewoon, zoals 
in het tweede hoofdstuk is aangetoond. 

Totnutoe heb ik alleen buigingsvormen behandeld van een

lettergrepige stamwoorden; dat lijkt me gewenst, maar de stam
woorden vàn twee lettergrepen en hoofdklem op de tweede en I 

of nasaal als slotklank verschillen niet: distils, distilled, con

demns, condemned, f:lns, fanned, bangs, banged. Maar er is in 
het tweede hoofdstuk al opgemerkt dat woorden van dit type 

op -f 'n heel klein groepje vormen, en dat woorden op scherpe -th 

vrijwel niet bestaan; ook woorden op gesloten medeklinker zijn 

in beperkt aantal aanwezig. We hoeven daar niet op terug te 

komen, en geven slechts de enkele gevallen die van enig belang 
kunnen zijn: mastiffs, sherriffs, plaintiff's, pontiffs; gossips,. 

worships, gallops, tumips; en met -t: gossiped, worshipped 1), 
galloped. De zachte open en gesloten eindmedeklinkers komen 
in tweelettergrepige stamwoorden nog minder voor dan de 

1) De reden waarom gossiped enkele p heeft, worshipped dub
bele p, is te zoeken in het verschil van klem, wat weer het gevolg 
is van de sfeer waartoe 'elk van de woorden behoort, zoals ik heb· 
aangeduid in Introduction7 bI. 218. 
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scherpe, zodat er niet veel gevallen zijn van zachte medeklinker
groepen met -z of -d als slotklank: natives, alcoves; humbugged; 
lizards, methods, nomads, balads, salads; cherubs, suburbs, en 
records. Alleen de woorden op scherpe -sh vormen heel gewone 
groepen op -sht: punished, enz., verder enige werkwoorden op 
-s, als focussed, al is dat 'n 'converted verb'. Pe meeste van de 
door buiging in tweelettergrepige woorden ontstane eindgroepen 
komen in de stamwoorden van twee lettergrepen niet voor, of 
zijn er zeldzaam; de verbogen vormen zijn dus ook hier meest 
foneties als zodanig kenbaar, wat wel niet uitgeplozen hoeft te 
worden. De tweelettergrepige woorden op sisklank, die het 
achtervoegsel -iz krijgen, en de werkwoorden op -d en -t, met 
het suffix -id, worden natuurlik drielettergrepig, gaan dus over 
tot 'n derde type dat we totnutoe niet besproken hebben, en 
dat beneden ter sprake zal komen. 

Het derde achtervoegsel dat min of meer als buigingsmiddel 
kan worden beschouwd is het suffix -ing bij werkwoorden of 
bij substantieven, om het verbale ing te vormen, d.w.z. 'n vorm 
die 'n handeling, gebeuren, of 'n toestand gedurende 'n gegeven 
tijdperk uitdrukt, en meestal gedacht kan worden als deel van 'n 
verbaal systeem. Op het syntakties karakter van de vorm hoeven 
we hier niet in te gaan; het is voldoende te konstateren dat 
andere talen geen korresponderende vorm hebben, en dat dien
tengevolge de pogingen om het verbale ing in het overgeleverde 
systeem van de klassieke grammatika, d.i. de grammatika van 
de klassieke talen, te persen, door de funkties ervan te scheiden 
in substantiviese en adjektiviese (het gerund en het tegenwoor
dig deelwoord) hopeloos mislukt zijn, en gedoemd zijn om mis
lukt te blijven, trots de zuchten van grammatici die zich niet 
vrij durven te maken van klassieke banden, of bandjes. Woor
den van één lettergreep gaan door het achtervoegsel -ing 
natuurlik over tot de tweelettergrepige als in adding, coming, 
enz.; woorden van twee lettergrepen tot de drielettergrepige, 
als distilling, condemning, persuading, om ook 'n voorbeeld te 
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geven van de totnogtoe verwaarloosde tweede groep van twee
lettergrepige woorden. Daarbij moet apart opgemerkt wordeg 
dat woorden als enter ook drielettergrepig worden: entering, 
omdat de potentiële -r hier reëel wordt: aanwijzing dat we 
terecht de woorden met potentiële -r gescheiden hebben van die 
op werkelike klinker, al zijn daar geen werkwoorden bij, want 
'n geval als quotaing (kontingentering) is 'n voorbeeld van 'n 
converted verb, en in elk geval eerder boekewoord dan ge
sproken Engels, of anders vakterm. Het achtervoegsel -ing 
brengt overigens geen verandering in het karakter van de woor
den, noch van de stamwoorden met één, noch van die met twee 
lettergrepen. Er moet hierbij opgemerkt worden dat het aantal 
stamwoorden met tweede lettergreep -ing zo klein is dat woor
den van deze vorm reeds door die lettergreep als niet-stam
woord gekenmerkt worden. Het kan van enig nut zijn als ik de 
mij bekende stamwoorden op -ing en hoofdklem op eerste letter
greep: pudding, viking, herring, nothing, evening, morning, die 

al in ~et twee~e hoofdstuk opgenoemd zijn, hier herhaal. 
Aan de orde zijn nu de afleidingen; we beginnen met de twee 

achtervoegsels die geen nieuwe lettergreep vormen: -th bij de 
absb;f1kte. znmw en bij de telwoorden, en -d resp. -t bij de bijv. 
nmw als 'spu'rr~d, dise~sed, (quick-) breathed. Over de abstrakte 
woorden hebben we al in het eerste hoofdstuk gehandeld, omdat 
health, wealth, e.d. geen eigelike afleidingen zijn, inzover men 
niet aan 'n stamwoord denkt, al worden de woorden onge
twijfeld met de echte afleidingen op -th geassociëerd, zoals 
warmth, waar het stamwoord onveranderd aanwezig is, en ook 
met length, strength, depth, width, waar het stamwoord ge
ringe wijziging vertoont, zonder dat het levende verband van 
de twee woorden verloren gaat. Verscheiden van deze woorden 
geven ook aanleiding tot drieledige groepen wanneer de meer
vouds-s erbij komt: breadths, widths, lengths, enz. Ook de rang
telwoorden op -th vertonen eindgroep en van medeklinkers die 
noch in stamwoorden noch in buigingsvormen voorkomen, twee-
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ledige in fifth, eighth, hundredth, ook in sixth dat eindigt op 
-kth, en met nasalen in tenth, seventh, enz., ook in nth, ook 
wel nth geschreven, en in nonce-words zoals half-dozenth (voor
beeld in Handbook 1708). Er zijn bovendien twee drieledige 
groepen: lfth in twelfth, -ndth in thousandth, vaak ook in sixth 
met -ksth. En deze groepen komen bovendien voor met de meer
vouds-s, en zo krijgen we de werkelik gesproken drieledige 
groepen -fths, -tths, -dths, -kths, -nths, en de vierledige groepen 
-lfths in twelfths, -ndths in thousandths, terwijl sixths wel 
steeds -kths heeft. Dat de -ths hier blijft, trots het lastige van 
die opeenvolging van verwante klanken, terwijl in stamwoorden 

met tweeledige groep, als months, zelfs in dothes, waar klinker 
voorafgaat, de open medeklinker vaak afwezig is (mons, old 
do's), kan niet anders dan het gevolg zijn van de funktie van 
het achtervoegsel in de rangtelwoorden. Bij de tientallen is het 
achtervoegsel syllabies, maar -ith produceert daar toch het in 
stamwoorden niet voorkomende geval van twee onbeklemde i's 
zonder middenklinker: twentieth, enz. Van de achtervoegsels 
van de adjektieven (spurred, enz.) geldt hetzelfde als van de 
verbale vormen met die suffixen. 

De syllabiese achtervoegsels moeten onderscheiden worden 
alnaar ze met klinker beginnen of met medeklinker: de eerste 
soort, zoals -abie, -ist, -ize, enz. geven wel vrij lange . woorden 
maar overigens verandert er niets aan de produkten, want in 
het midden vertonen zich slechts de ook in stamwoorden voor
komende klanken en klankgroepen. Wèl is op te merken dat in 
afleidingen met deze achtervoegsels woorden op potentiële -r 
de -r vertonen, b.v. secularize, pauperism, en dat woorden op 
onbeklemde klinker soms 'n medeklinker toevoegen, als in 
anathematize, tobacconist, pygmytize (Handbook 1632), maar 
daarnaast ook zonder: copyist, bahyish, dayey, gluey (Hand
hook 1705), payee, employee, en in nonce-words als ninetyites 
(Handhook 1674). Wat de tussengevoegde medeklinker betreft, 
die hangt natuurlik vaak samen met analogie se formaties; zo 
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kan de -n- van tobacconist wel samenhangen met antagonist, 
minder waarschijnlik met Platonist (geopperd door het NED), 
en de t van pygmytize kan wel z'n oorsprong vinden in de -t

van Griekse woorden als anathematize en dramatize, dramatist, 
waar de medeklinker van geleerde oorsprong is. De gevallen 
van twentieth enz. kunnen vergeleken worden met de vorm 
Trotskists, die het NED citeert uit de Daily News, waar ook 
Stalinites voorkomt, naast Stalinist in de Times (maar als 
adjektief, altans attributief: the Stalinist group of communist 
leaders). 

Wat de afleidingen betreft met achtervoegsels die met klinker 

beginnen, die bieden natuurlik weinig biezonders, behllve dat 

het aantal lettergrepen groter wordt; aksentverspringing komt 
daarbij, anders dan in het Nederlands, niet voor, altans niet 
bij de eigelike afleidingen. Wel vindt men zo'n aksentverschil 

bij woorden met het maar half levende suffix -ic, wat de lezer 
in de Introduction7 blz. 83 v. kan nalezen, ook voor woorden · 

met andere achtervoegsels zoals -ity (impossible en impossibility), 

en de op samenstellingen lijkende afleidingen op -graphy, -logy, 
-meter. Wat de stamwoorden betreft, die vertonen in het geval 

van potentiële -r vóór klinker natuurlik de -r-, als in particula

rize, soberize, enz. (Handbook 1631) en in acreage, d.i. eik"rid3. 
Stamwoorden op velare nasaal houden die klank vóór -ing, als 

in hangings, en vóór -er in nomina agentis, b.v. singer, hanger

on; maar de klank is ng met gesloten g in gevallen als diph
thongize. Ook is op te merken dat adjektieven en deelwoorden 

op -ed vóór -ness en -ly na beklemde syllabe steeds -id- heb
ben, b.v. in involvedness, involvedly, allebei met vier letter

grepen, terwijl het stamwoord involved twee lettergrepen heeft; 
2;ie Handbook 1712. 

Wat de afleidingen met achtervoegsels die met medeklinker 
beginnen betreft, valt op te merken dat die met -hood bijna 
steeds de aspirata behouden, al bestaat naast neighbourhood 

met -h- ook de vorm zonder -h-, maar natuurlik dan met de 
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-r-, die in het geval van de midden-h ontbreekt 1). De opeen
volgingen van medeklinkers in afleidingen met suffixen als 
-dom, -ful, -ment, -ness, -ship, -ster, en -let zijn dezelfde als in . 
de samenstellingen. Er is in al deze gevallen weinig assimilatie 
van stem of plaats, zoals ik in Handbook I (English Sounds4

) 

bI. 106 vvo al heb uiteengezet, waar tegelijk ook de woord
groepen behandeld zijn omdat ze niet van de enkele woorden 
verschillen, vaak helemaal niet te scheiden zijn (Hdbk, Syntax 
1582). Dat er in het gemeenzame spreken wèl meer assimilatie 
is, heb ik daar ook met enige voorbeelden geïllustreerd. Mis
schien is het goed hier er de aandacht op te vestigen dat er 
t.a.p. op bI. 111 reeds op gewezen is dat buigingsvormen zich 
ten opzichte van eindgroepen van medeklinkers anders gedragen 
dan stamwoorden: bewijs voor wie het nodig mag hebben dat 
werkelike beoefenaars van de fonetiek ook vroeger (het boek 
is van 1924, d.i. vóór de ontdekking van de fonologie) aandacht 
aan deze verschijnselen hebben besteed. Bij de vraag welke 
opeenvolgingen van medeklinkers in Engelse samenstellingen 
voorkomen, moet men erop verdacht zijn dat samenstèlling in 
de Engelse woordbouw op verre na niet de plaats bekleedt die 
daaraan in het Ndl toekomt, dus-nog'veèl 'miridedn-vergelijking 
met het Duits, waar ik aan het slot van m'n Einführung in die 
deutsche Syntax nadrukkelik op gewezen heb, met 'n karakteris
tiek stuk van Stefan Zweig als illustratie. Woorden als tekst
kritiek korresponderen in het Engels met woordgroepen, i.c. 
textual criticism; woordslangen zoals men die in het Duits kent, 
schoon weinig gebruikt, bestaan in het Engels niet als samen
stellingen, wèl als woordgroepen, zoals het in Handbook 1900 
o.a. geciteerde geval: the Rock Point Life Insurance Company 
building fire escape, dat voor geen Duitse woordslang onder
doet, en even weinig gebruikelik, dus even weinig typies is voor 
de werkelike woordstruktuur. Voor het Engels kan ik zelfs geen 

1) De vonn met -h- als het tweede lid iets meer dan gewone 
zwakke klem heeft; -r- wanneer het laatste lid niet meer als afzon
derlik gedacht wordt. 
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gevallen aanhalen die overeenkomen met zulke betrekkelik "ge
wone" gevallen als ons kerkbestuur, kostschool (met midden
groep sch), postkantoor, en dergelijke. Ik wijs er echter op dat 
in samenstellingen en woordgroepen met. gelijlte .klem. dubbele 
(niet lange) medeklinkers voorkomen, ~aarover men Hand
book I bI. 249 kan nalezen. 

In het voorafgaande is alleen gesproken over afleidingen met 
achtervoegsels; ook de samenstellingen ' met voorvoegsels zijn 
niet besproken. Van de afleidingen met voorvoegsels worden in 
Handbook5 1625 alleen de woorden met be- genoemd, zoals 
benight, befriend; van de samenstellingen van dat type zijn er 
heel wat meer, wat de lezer in hetzelfde boek 1596 vvo kan na
slaan, zodat ik hier alleen bij wijze van voorbeelden heel enkele 
noem: ante-baptismal, anti-pope, co-exist, intermarry. Al deze 
voorvoegsels veranderen niet meer aan het woord dan dat het 
aantal lettergrepen groter wordt; alleen post- geeft soms aan
leiding tot medeklinkergroepen in het midden: post-Darwinian, 
post-Christian, the post-glacial age, enz., maar biezonderheden 
van belang heb ik niet opgemerkt. Misschien is het hier de 
plaats 'n opmerking te maken over woorden als akin, alive, 
afraid, asleep, awake, die door Trnka in z'n lijsten niet genoemd 
worden, wel niet bij vergissing maar omdat hij ' ze voor aflei
dingen houdt. Daar is wel iets voor te zeggen, vooral wanneer 
het verwante woord bestaat als in akin, alive, asleep, niet in 
afraid; maar ze dragen er toch in elk geval toe bij de woorden 
als arrest te doen inburgeren, want ze zijn heel gebruikelik in 
de dagelikse omgangstaal, en waarschuwen ons uit het kleine 
getal van tweelettergrepige woorden met eindklem niet de kon
klusie te trekken dat dit type tot de "leenwoorden" beperkt is, 
en voor de Engelse woordbouw van geringe betekenis zou zijn. 

Voor het gemak van de lezer laat ik de lijst volgen van eind
groepen van medeklinkers die karakteristiek zijn voor de 
buigingsvormen, in tegenstelling tot de stamwoorden, en de 
enkele groepen die alleen in afleidingen voorkomen of 10 

buigingsvormen van afgeleide woorden. 
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Eindmedeklinkers en groepen van eindmedeklinkers in 
buigingsvormen van stamwoorden, niet in stamwoorden 

zonder buigingsuitgang. 

Enkele medeklinker. 
-z na klinker of tweeklank. 

Eindgroepen van twee of drie medeklinkers. 

Met 1 als eerste lid. 

-lfs; -lpt, -lkt; -lst. 
-lz; -lvz; -lvd, -13d. 
-lmz; -lmd. 

Met nasaal als eerste lid. 

-nts; -nft. 
-mz, -nz, DZ; -ndz; -n3d. 
-md, -nd, -f.) d. 

Met open medeklinker als eerste lid. 

-fs, -ps; -pt; -sps-, -sks, -sts; -spt, -skt. 
-vz, -tlz; -vd, -tld. 

Met gesloten medeklinker als eerste lid. 

-, -ts, -; -, -; -pts, -kts; -tft, -d3d. 
-bz, -dz, -gz; -bd, -gd. 

Vierledige groep. 

-ksts. 

Eindgroepen in afleidingen, en hun buigingsvormen, die niet in 
stamwoorden voorkomen. 

-lps. 
-f.) p, -D ps. 
-pp, -pps; -kp, -kps. 
-dp, -dps. 
-ksp in sixth; -kps in sixths. 
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IV. 

D eEn gel s e W oor d typ e n. 

In de voorafgaande bladzijden hebben we de onverbogen 
enkelvoudige ,stamwoorden besproken, voorzover de woorden 
van één of twee lettergrepen betreft, de verbogen stamwoorden 
van die typen, de afgeleide woorden in onverbogen en verbogen 
vorm, en de samengestelde woorden en woordgroepen, het 
laatste echter zeer in het kort. Het is nu de tijd na te gaan hoe 
de verhouding in aantal en gebruik van de verschillende woord
typen is, waarbij ook de woorden van meer dan twee letter
grepen behoren te worden ingeschakeld. Ik onderscheid aantal 
en gebruik, want het is één kwestie hoe groot het aantal woor
den van de verschillende typen is, het is 'n tweede hoe veel
vuldig het gebruik van de onderscheiden typen is. Over dat 
laatste hebben we enige gegevens door het boek van G. Dewey, 
Relativ Frequency of English Speech Sounds, Cambridge, 1923, 
Harvard University Press 1) . 

Voordat we spreken over de aantallen zoals die door Trnka 
voor de eenlettergrepige woorden en de tweelettergrepige van 
de beide boven besproken typen zijn opgemaakt, is het nodig te 
onderzoeken wat de woorden eenlettergrepig en tweelettergrepig 
impliceren. In de groep the house hebben we twee woorden van 
één lettergreep, maar het is ieder lezer duidelik dat daarmee 
de feitelike toestand niet wordt aangeduid; de eerste lettergreep 
is niet alleen door z'n zwakke klem maar ook door z'n klinker 
veel korter dan de tweede. Hetzelfde geldt in nog sterker mate 
van a house, en zo zijn er tal van woorden op te noemen die in 
het foneties zowel als semanties geheel van de zin 'n volkomen 
ondergeschikte plaats innemen, al moet men daar niet uit kon-

1) Relativ is Amerikaanse spelling. Mijn kennis van het boek 
is beperkt tot de opmerkingen van Trnka: het komt in onze biblio
,:heken niet voor. 
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klu deren dat ze voor het geheel van de bouw van de taal van 
ondergeschikte betekenis zijn. Tot deze groep van woorden be
horen ook de vnmw, vooral . de persoonlike, en de relatieve, 
sommige onbepaalde vnmw, zoals vaak some en any, werk
woorden als do, can, may, shall, will, wanneer ze zwakke klem 
hebben, wat meestal. het geval is, voorzetsels zonder lokale of 
temporele betekenis, in de eerste plaats of, dat niet alleen ge
sproken wordt met de murmur-vowel, maar bovendien vaak 
zonder de konsonant, dus alleen met de a zoals ook het onbe~ 
pal end lidwoord, b.v. in de zin He was afraid of the two kids, 
die door Sweet, Primer of Spoken English, p. 47 getranskri
beerd wordt met afreid a l5a tuw kidz. De lijst van de voor
naamste woorden die tweeërlei vorm hebben naar gelang van 
hun klem vindt de lezer in het genoemde boekje, op bI. 14-16; 
er is door anglisten weinig nota genomen van dit belangrijke 
punt, zoals dat meer gaat wanneer men, zoals Sweet onver
anderlik deed, z'n mededelingen doet zonder de gebruikelike 
fanfares. Ik heb daarom in de Introduction7 110 op het belang 
van deze zaak gewezen. Ook hier kunnen we er niet aan voorbij
gaan, en moeten we er dus op wijzen dat het woord eenletter
grepig nog niet veel zegt. Woorden als de genoemde kunnen 
eerder tot de halflettergJ;epjge worden gerekend, en we zullen 
spoedig zien dat deze onderscheiding ook bij de tweeletter
grepige woorden onmisbaar is. Verder zijn er ook onder deze 
zwakbeklemde woorden die helemaal geen lettergreep vormen, 
zo het leidende werkwoord in He will go, wat in het Engels, 
waar men geen last heeft van "officiële" spelling, vaak als 
He'll go geschreven en gedrukt wordt. De halflettergrepige en 
niet-Iettergrepige woorden onderscheiden zich van de andere 
doordat ze Of geen zelfstandige betekenis hebben (alleen 'n 
grammatiese funktie) Of 'n slechts geringe betekenis; Sweet heeft 
er in z'n New English GraI:Dmar van 1892 (bI. 22) de term 
form-words voor gebruikt, en daaronder de woorden die hele
maal geen betekenis hebben, met de term empty words bedacht. 
De t~rmen zijn nuttig, en worden ook wel nu en dan gebruikt, 
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maar natuurlik niet door anglisten die flamboyante termen 
nodig hebben. In tegenstelling tot de form-words staan de full 
words; in het Ndl kan men vormwoorden en zelfstandige woor
den gebruiken. Niet-geleerde taalgebruikers hebben het door 
Sweet geformuleerde fonetiese verschil tussen de vormwoorden 
en de zelfstandige woorden natuurlik wel opgemerkt, met name 
de dichters die ook zonder fonologie begrepen hebben dat 
het tellen van de syllaben in de Romaanse talen iets anders is 
dan in de Germaanse. Met name wordt de groep van znmw met 
lidwoord door Germaanse dichters natuurlik veel als eenheid 
beschouwd, waarbij het lidwoord meest nauweliks of helemaal 
niet meetelt. Natuurlik kan men ook als taalkundige de vraag 
stellen of het lidwoord in het Engels, hetzij het bepalende, hetzij 
het onbepaalde, wel als woord is te beschouwen, of eerder als 
voorvoegsel. Dezelfde vraag kan gesteld worden ten opzichte 
van to vóór de werkwoordstam, en daar is de vraag van syntak
tiese betekenis, omdat de lijders aan historicitis nog steeds niet 
in staat gebleken zijn afstand te doen van het geliefde, immers 
lang gekoesterde, denkbeeld dat to hier 'n voorzetsel wàs: alsof 
het de taak van de taalgeschiedenis was om te bewijzen dat er 
geen taalgeschiedenis kan zijn, want wat eentnaai is, blijft tot 
in alle eeuwigheid. Van fonologies belang is het op te merken 
dat zowel de lidwoorden als het to vóór de werkwoordstam voor 
hun vorm afhangen van het al of niet syllabies karakter van 
het volgende woord. Antwoord op de hier geopperde vraag zal 
ik niet trachten te geven, gezien het feit dat men geen bevre
digende bepaling van de term woord heeft gevonden, tevens 
omdat ik betwijfel of de taalwetenschap daar mee gediend zou 
zijn. Hier is het in elk geval voldoende dat onder de eenletter
grepige woorden van Tmka heel wat half- en 'n aantal niet
lettergrepige zijn, en dat een en hetzelfde woord soms tot de 
ene groep behoort soms tot de andere. 

Het opgemerkte is van even groot belang voor de twee
lettergrepige woorden: wij hebben boven al opgemerkt dat de 
woorden van dit type met de hoofdklem op de eerste, zoals 
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button, butter, butler, in groot aantal uitgaan op syllabiese 
nasaal of de murmur-vowel met potentiële -r, in kleiner aantal 
op zwakbeklemde -i en -u, en dat de woorden met twee volle 
lettergrepen zoals insect, sarcasm, motto 'n minderheid vormen 
die niet helemaal geïnkorporeerd is in het Engelse klanksysteem. 
Wij moeten hier dus onderscheiden tussen 1l;2-lettergrepige en 
tweelettergrepige woorden. En dat geldt ook van sommige fone
ties tweelettergrepige met eindklem, zoals ago, afraid, enz., 
waarover boven gesproken is. De hier gemaakte opmerking is 
in overeenstemming met het door mij in Hdbk5 1724 vvo gefor
muleerde feit dat foneties tweelettergrepige woorden als tender, 
narrow, happy de komparatief en superlatief vormen door de 
syllabiese suffixen -er en -est zonder dat ze eigenlik drieletter
grepig worden, of de hoofdklem verder teruggaat dan de tweede 
lettergreep van achteren. Datzelfde geldt van enige andere 
woorden zoals t.a.p. is uiteengezet, waarbij uitdrukkelik wordt 
opgemerkt dat het aantal lettergrepen van woorden niet "met 
wiskundige nauwkeurigheid" kan worden vastgesteld (1727). 
Ook worden daar eager en proper genoemd als woorden die 
niet de suffixen krijgen, en tevens de reden daarvoor gegeven, 
zodat ik er hier het zwijgen toe kan doen. 

Tussen de eenlettergrepige en tweelettergrepige woorden be
staan geen vaste grenzen; het bekendste geval is dat van de 
woorden met tweeklank . gevolgd door de murmur-vowel, zoals 
in tired, tire, power, die door Tmka tot de eenlettergrepige 
woorden gerekend worden: dat zijn ze wanneer de i of u tot 
'n 'glide' vervluchtigt, zoals vaak het geval is, maar dat zijn ze 

niet wanneer alle drie klanken in de groepen aia en aua duidelik 
en onderscheiden hoorbaar zijn. Daarover heb ik overigens in 
Hdbk I (Sounds) 171 gehandeld, en ik hoef daar niets aan toe 
te voegen. 

Wat totnutoe van de stamwoorden gezegd is geldt ook van 
sommige afgeleide of samengestelde; zo kan men helpful wel 
vol tweelettergrepig spreken, maar als de tweede helft met 

syllabiese I gezegd wordt, is het eerder 'n 1l;2-lettergrepig 
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woord . . Hetzelfde geldt van de afleidingen, niet de samenstel
lingen, met -man, b.v. chairman, Dutchman; natuurlik zijn de 
foneties drielettergrepige woorden op dezelfde wijze als 2Y2-let
tergrepig te beschouwen, als beautiful, Chinaman. 

Uit het voorafgaande volgt dat de vergelijking van het aantal 
een- en tweelettergrepige woorden helemaal geen eenvoudige 
zaak is, indien men niet eerder moet zeggen dat die onmogelik 
is. Met de getallen van Trnka: 3178 stamwoorden van één 
lettergreep, 2209 van twee met klem op eerste, 229 met klem 
op tweede, gesteld dat ze nauwkeurig waren, komen we dus niet 
veel verder, al kan het geen kwaad de getallen te . kennen: 3178 
van één lettergreep, 2438 van twee, dus in de verhouding van 
ongeveer 57 % tegen 43 OIo. Maar aangezien dat alleen van de 
onverbogen stamwoorden geldt, moeten we ook nog de ver
bogen stamwoorden in de berekening betrekken, al is het aantal 
syllabiese buigingsuitgangen beperkt tot id na t en d, iz na sis
klanken, en de uitgang -ing. Daarnaast komen echter de meestal 
syllabiese afleidingsuffixen, en de samenstellingen, zodat er van 
'n nauwkeurige berekening geen sprake kan zijn, ook al ziet 
men af van het feit dat ook de afgeleide en samengestelde 
woorden weer 'n syllabe meer kunnen krijgen door buiging. Eén 
ding staat echter wel vast: van eenlettergrepigheid van de 
Engelse woorden is geen sprake zolang men het heeft over de 
aantallen van de woorden; men kan integendeel zeggen da! de 
grote meerderheid van de Engelse woorden meerlettergrepig is, 
terwijl het aantal halflettergrepige en niet-Iettergrepige heel be
perkt is. 

Over de meer dan tweelettergrepige stamwoorden valt niet 
veel op te merken. Hun aantal is kleiner ongetwijfeld dan dat 
van de andere twee typen, maar er is geen sprake van dat de 
drie- of meerlettergrepige woorden 'n onbeduidend groepje zou
den vormen, ook als men de verbogen vormen van die woorden 
buiten bespreking laat. Er zijn ook heel wat doodgewone, veel 
gebruikte woorden van meer dan twee lettergrepen: remember, 
yesterday, writing-desk, generation, initial, transparent, alle-
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maal uit de eerste alinea van bet stuk The Old Chapel, 'n 
jeugdherinnering in Sweets Primer of Spoken English, waarvan 
ik anderhalve bladzij (van het begin op bI. 49 tot de eerste 
alinea van bI. 51) ten grondslag leg aan de beschouwing van 
de frekwentie van de Engelse woordtypen in de omgangstaal. 
Het zou heel goed mogelik zijn, en niet onnut, om het hele stuk 
te analyseren, maar ik wil me om meer dan één reden hier 
beperken. Bij de ontleding zal ik onderscheiden de woorden van 
'n halve lettergreep, van 'n volle lettergreep, van 1% letter
greep, met klem op eerste en met klem op tweede, van hele 
lettergreep met twee halve, van hele met drie halve, van twee 
volle lettergrepen, van twee volle met één, twee, of drie halve 
lettergrepen. Woorden van twee halve lettergrepen, zoals het 
zwakbeklemde into komen er niet in voor, evenmin woorden 
van drie of meer volle lettergrepen. De onderscheiding van 
volle en halve lettergreep gaat niet zonder enige willekeur, 
zoals ,boven al uiteengezet is; om die willekeur zoveel het kan 
te beperken. vermeld ik dat ik onder halve lettergrepen alleen 
woorden met zwakke klem versta, en dan met zwakke klinker, 
zoals de lidwoorden,het voorzetsel of (in de vorm van av en a), 
het voegwoord and (met of zonder -d), ook as, en het voor
zetsel at. Ook reken ik bij de woorden van 1% lettergreep zulke 
als twenty, other, streaming; bij de woorden van één hele met 
twee halve woorden als remember, devoted, energy, manfully 
(dat Sweet met syllabiese I transkribeert), en terrier, curious. 
In het genoemde stuk komen 2 gevallen voor van 'n niet-sylla
bies woord: is in de groep it's, en d voor would in de groep 
he'd 1). Het aantal halve lettergrepen in de funktie van 'n woord 

1) In de taal van het gesprek komen ze natuurlik meer voor 
dan in verhalende stijl, zoals .in het hier onderzochte stuk. De vrij 
volledige lijst van niet-syUabiese woorden vindt men in Sweets 
Primer of Spoken English; er ontbreekt daar alleen de sibilant 
s of z voor de derde persoon van het werkwoord in vraagzinnen, 
als in What's he say? Daarover heb ~k in Taal en Leven 4e j . 
Kontemporaine Taalgeschiedenis lIl, bI. 121 gehandeld. 
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is 192, van volle lettergrepen: 165; van de woorden met volle 
en één halve lettergreep, 73 in totaal, hebben 63 de hoofdklem 
op de eerste lettergreep, 10 op de tweede; volle lettergreep met 
twee halve komt 16 maal voor, met drie halve 3 maal; woorden 
met twee volle lettergrepen zijn 7 maal aanwezig; twee volle 
met één halve 6 maal; twee volle met twee halve 10 maal; met 
drie halve eenmaal (enthusiasm). Woorden van drie of meer 
volle lettergrepen komen niet in het stuk voor. 

Om met de getalsverhoudingen 'te beginnen, konstateer ik dat 
het totale aantal woorden 475 bedraagt, waarvan 40 % van één 
halve lettergreep, 35 % van één volle lettergreep, 15 % van 
1% lettergreep, maar daarvan nemen de woorden met de hoofd
klem op de eerste lettergreep 12 % in beslag. We zien dus dat 
de overgrote meel'derheid van de woorden minder dan twee 
lettergrepen hebben, en dat de woorden met twee volle letter
grepen 'n kleine minderheid vormen, die het misschien niet 
overbodig is op te noemen, omdat de aard van de woorden 
daardoor overtuigend blijkt: schoolroom, income, playground, 
outdoor, sometimes, polecats, allemaal samenstellingen, al is dat 
bij sometimes nauweliks feitelike toestand, want het wordt wel 
niet geassociëerd met times. Ik heb gekonstateerd dat de typen 
half- en eenlettergrepige woorden met hun beiden de grote 
meerderheid vormen, terwijl de 1 %-lettergrepigen bijna de hele 
rest in beslag nemen; ik heb niet gekonkludeerd dat het Engels 
in hoofdzaak monosyllabies is. Dat zou men kunnen zeggen . als 
men de twee groepen van half- en éénlettergrepige woorden tot 
één rekende, zoals totnutoe altijd gebeurd is. Dan kan men er 
ook aan denken te zeggen dat het Engels op weg is naar het 
monosyllabisme, en dan is het onvermijdelik Engels en Chinees 
te vergelijken, . wat helemaal niet moei lik is, nl. als men zich 

vergenoegt met 'n oppervlakkige vergelijking, op grond van de 
kennis van het Chinees die men in enkele uurtjes kan opdoen 
uit het belangwekkende boekje van Karlgren, Sound and Symbol 
in Chinese (Oxford, 1923). Maar ik wens dat niet te doen' in 
de eerste plaats is het niet de taak van de fonoloog om te voor-

293 



66 

spellen welke weg 'n taal zal bewandelen, en is in het algeme~n 
niet de taak van de taalkundige of van de man van welke 
wetenschap ook, om als profeet op te treden; maar de beschrij
vende fonologie heeft het in elk geval noch met de toekomst 
noch met het verleden te doen. En als men de feitelike toestand 
van nu, in het Engels en in het Chinees, vergelijkt, komt het 
mij voor dat de onderscheiding van halve en hele of volle 
lettergrepen in het Engels opk daarom van belang is, omdat 
daardoor 'n fundamenteel verschil tussen Engels en Chinees zo 
duidelik uitkomt. Maar die vergelijking laat ik verder over aan 
de werkelike kenners van het Chinees, waartoe ik niet behoor, 
trots Karigrens boekje, en trots de schets van het Chinees in 
Fincks Haupttypen des Sprachbaus. Ik ben echter, naar ik sedert 
ontdekt heb of beter: me herinnerd heb, niet de eerste die 
waarschuwt tegen 'n oppervlakkige vergelijking van het zgn 
Engelse monosyllabisme en het Chinese; al meer dan honderd 
jaar geleden heeft Wilhelm von Humboldt erop gewezen dat 
het Engels, al mag het dan nog meer van de oude flektievormen 
verloren hebben dan het Duits, toch 'n flekterende taal blijft, 
en helemaal niet op weg is te worden tot 'n taal van het Chinese 
type. In hoofdstuk 21 B van z'n verhandeling Ueber die Ver
schiedenheit des menschlichen Sprachbaues,uitgaaf van Stein
thaI (1884) bI. 580, verklaart hij: Gäbe es auch eine sanskritische 
(d.i. idg) Sprache, die auf dem hier beschriebenen Wege Chine
sischem Entbehren der Beziehungszeichen der Redeteile nahe 
gekommen wäre, so bliebe der Fall dennoch immer gänzlich 
verschieden . . .. Auch würden immer, wie es namentlich in der 
englischen Conjugation der Fall ist, einzelne echte Flexionen 

übrig geblieben sein, die den Geist an dem wahren Ursprunge 
und dem eigentlichen Wesen der Sprache nicht irre werden 
liessen." Over de waardering van de Idg tegenover de andere 
talen denken wij nu licht anders dan Humboldt, maar over de 
waarheid van zijn opmerkingen van het einmal flektierend 
immer flektierend zullen we goed doen niet licht heen te 

lopen, en hetzelfde geldt van de eenlettergrepigheid van het 
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Chinees tegenover de schijnbaar gelijke ontwikkeling in die 
richting van het Engels. 

Om de aangegeven reden beperk ik me dus tot de talen die 
ik min of meer ken, en daartoe behoort ook het Nederlands, al 
is het verschil tussen Ndl en Engels niet zo groot dat men won
derbaarlike ontdekkingen kan verwachten. Het is ook zonder 
statistiek duidelik dat het aantal half- en eenlettergrepige woor
den in het Ndl wel kleiner zal zijn dan in het Engels, al zou 
'n statistiek hier welkom zijn, net als 'n statistiek op grond van 
de hele tekst in Sweets aangehaalde boek. Wij hebben in het 
Ndl daarentegen meer woorden van 1 % lettergreep, zoals de 
meervouden van de znmw en werkwoorden, met inbegrip van 
de infinitieven. Ook hebben we nog 'n aantal stamwoorden op 
onbeklemde -e, zoals gave, rede, waarvan sommige al bezig zijn 
te verdwijnen; daarover heb ik in het Ndl van Nu bI. 203 
enige opmerkingen gemaakt, die echter 'n systematies onder
zoek naar de gevallen waarin dit type in het levende Ndl voor
komt, allerminst overbodig maken: totnutoe is ook dat nog niet 
gebeurd, zoals met de meeste vragen die de levende Ndl om
gangstaal betreffen. Maar naast de genoemde groepen van 1 %
lettergrepige woorden hebben we ook nog de verbogen vormen 
van eenlettergrepige adjektieven, en onder de l%-lettergrepige 
met hoofdklem op de tweede de voltooide deelwoorden (ge
praat). We kunnen· dus, ook zonder statistiek, veilig konkluderen 
dat Engels en Ndl zich vrij sterk onderscheiden door het veel 
hogere percentage half- en éénlettergrepige woorden in het 
Engels, terwijl het Ndl meer woorden heeft van 11/2 lettergreep. 
Het is onder taalkundigen gewoonte het Afrikaans te verwaar
lozen; dat is te begrijpen in 'n taalkundige als Meillet, die bij 
de karakterisering van de Germaanse talen in z'n Caractères 
généraux des langues germaniques onveranderlik het Engels 
aanvoert als de taal die het verst is afgeweken van het vroegere 

type van de Indogermaanse talen, maar is minder te veront
schuldigen in Ndl taalkundigen die toch makkelik beter konden 
weten. Wat het aantal lettergrepen van de Afrikaanse woorden 
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betreft, de afwezigheid van uitgangen bij het werkwoord in het 
presens en de afwezigheid van de uitgang bij het deelwoord 
(geloop, enz.), evenals de afwezigheid van 'n verleden tijd zoals 
ons hoopte, verfde, vormt 'n tegenstelling tot het Ndl, al is de 
verbuiging van de znmw voor het meervoud op -e overgebleven, 
en ook nog heel wat van de bijv. nmw in attributief gebruik. 

Bij de beoordeling van het aantal lettergrepen van de woor
den komt onvermijdelik de vraag naar voren wat 'n woord is; 
daarop is het beter hier geen antwoord te geven. Wèl is het 
goed erop te wijzen dat tal van halflettergrepige woorden in 
het Engels in zekere zin als prefixen zijn te beschouwen, met 
name de lidwoorden en to vóór de werkwoordstam, zoals boven 
(p. 60) al uiteengezet is. En bij de verklaring van de split in
finitive (to kindly hand the keys) heb ik er in Taal en Leven 
(Se jaargang, bI. 161 vv.) op gewezen dat de onbewuste grond 
van de tegenzin tegen die konstruktie te zoeken is in het karak
ter van to als onafscheidelik voorvoegsel. Nog iets anders valt 
op te merken, dat het Engels onderscheidt van het N dl, nl. het 
verschijnsel dat proklitiese woorden zoals de drie genoemde, in 
het levende Engels, trots hun grammatiese onzelfstandigheid, 
nooit hun syllabies karakter verliezen, terwijl in het Ndl de 
klinker verdwijnt: d'ouwe heer. Dat valt ook de taalhistorikus 
op die bedenkt dat het vroegere Engels, nog in de tijd van 
Milton b.v., het lidwoord wèl tot de konsonant reduceerde, zoals 
ik lang geleden, in de rede Taal en Maatschappij bI. 14, aan
toonde. ·En dat is te opmerkeliker omdat de veronderstelling 
alleen dat Milton kon bedoeld hebben th'angel te lezen met niet
syllabies lidwoord, de verontwaardiging wekte van 'n heden

daags letterkundig kritikus, die daarmee wel z'n onkunde op 
het gebied van de taal van de 17 e eeuw toonde, maar tegelijk, 
wat voor ons all!!en belangrijk is, de indruk weergaf die zo'n 
niet-syllabies lidwoord in het levende Engels van de beschaaf
den maakt, terwijl in dialekten niet-syllabies lidwoord veel 
voorkomt, b.v. back o't mill voor 'achter de fabriek', in het 

dialekt van Y orkshire. 
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Er is nog iets anders dat mij van belang schijnt voor de 
karakterisering van het levende Engels, ook hier in tegenstel
ling tot het Ndl: het biezonder grote aantal medeklinkergroepen 
die op het eind van buigingsvormen voorkomen en nergens 
anders, zoals boven is aangetoond. Dat geldt vooral van de 
zachte eindgroepen als in rohs, breathes, maar ook scherpe als 
in deaths. Op grond daarvan kan men zeggen dat het Engels, 
trots het minimale aantal buigingsuitgangen toch wel degelik 'n 
flekteren de taal is zo goed als de andere verwante talen, al zie 
ik ook hier weer af van de definitie van het woord buiging of 
flektie. Voor zo'n definitie, of alleen maar nadere omschrijving, 
is kennis, d.i. intieme kennis, van allerlei talen nodig; daarvoor 
verwijs ik naar het leerrijke boek van de Afrikanist Carl Mein': 
hof, Die Entstehung flektierender Sprachen (1936). Wat het 
aantal buigingsuitgangen in het Engels betreft, zal men het 
er wel over eens zijn dat het meervoud van de znmw met de 
sisklank, en de vormen van de derde persoon van de tegen
woordige tijd van het werkwoord beide slechts één uitg,mg 
hebbèn, trots de drieërlei vorm: stays, books, en wishes, wat 
geldt voor deze woorden gebruikt als werkwoorden zo goed als 
znmw. Welk van de drie vormen is nu de fundamentele? 
Daarop antwoordde 'n taalkundige van het midden van de 
negentiende eeuw: het eigelike achtervoegsel is scherpe s, die 
wordt na stemhebbende (vooral niet het ongeleerde en welen
schappelike "zachte") klanken tot de stemhebbende z, en wordt 
na sisklank "vervangen" door iz. De "officiële" taalhisto,rikus 
van de tweede helft van de negentiende eeuw zag met min
achting neer op de beschrijvende grammatika, en verklaarde 
met volkomen zelfvertrouwen: de taalgeschiedenis leert "ons" 
dat de "eigelike" uitgang iz in de "loop der tijden" is "ver
kort" tot z, en dat wordt na "stemloze" klank tot s; alleen na 
sisklanken is de uitgang -iz "gebleven". Zo ziet men hoe schoon 
alles wordt in de taalkunde als men maar de geschiedenis van 
de taal bestudeert. Het is echter steeds regel van welvoegelik
heid dat men geen lastige vragen stelt, zowel bij de taalkun-
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digen van de "voorhistoriese" als van de "historiese" school: 
het was niet behoorlik om de eersten te vragen waarom de -s nu 
zacht moest worden na klinkers, als in stays, want scherpe -s is 
in het Engels toch regel : cease, house, enz. Die vraag zou on
gepast geweest zijn, want men wist er geen antwoord op! En 
de historiese taalkundige van nu raakt licht uit z'n anders zo 
goed humeur als men vraagt waarom woorden op potentiële -r 
zoals enter in de derde persoon enters tweelettergrepig gebleven 
zijn, terwijl het woord met de uitgang -ing toch drielettergrepig
is: entering. We zien dus dat de voorhistoriese en de historiese 
"verklaring" ons gelijkelik in de steek laten zodra we zo on
maatschappelik zijn dat we niet zonder kritiek aanvaarden, en 
moeten dus naar iets beters, zij het niet volmaakts, uitzien. Het 
enig overgebleven derde is de uitgang -z als het fundamentele 
of "eigelike" achtervoegsel te beschouwen ;. dan zien we dat de 
uitgang na klinkers begrijpelik is, zo goed als na zachte mede
klinkers, met de vloeiende inbegrepen, en dat na scherpe eind
medeklinker van de stam assimilatie plaats vindt. Maar na sis
klanken? Dat noch -z noch -s daar mogelik is, zien we wel in ; 
dat de uitgang, als ie er wezen moet, syllabi es moet zijn met de 
sisklank aan het eind, evenzeer. Maar dat de syllabiese klank 
nu juist de i van pit moet zijn, ligt niet zo voor de hand; wèl 
kunnen we opmerken, of herhalen, dat in onbeklemde letter
grepen die klank niet alleen het meest voorkomt, naast de klinker 
van the, maar dat de i vooral vóór alveolaren de meest voorko

mende is. Daarnaast kan men bedenken dat in minder beschaafd 
Engels, ook in dialekten, de murmur-vowel in het meervoud heel 

gewoon is. Men ziet hier dus weer dat de ontleding van de leven
de taal kan bijdragen tot de kennis of het begrip van de taalge
schiedenis, maar niet omgekeerd. Dat enters naast entering bij 
onze opvatting vanzelf spreekt, hoef ik wel niet aan te tonen. 
Ook is het misschien niet nodig er nog eens op te wijzen dat het 
fundamentele karakter van de zachte -z ook daaruit aannemelik 

wordt dat die buigingsvormen talrijke medeklinkergroepen op -z 
vertonen die in stamwoorden nooit voorkomen, zoals boven is 
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uiteengezet. De fonologiese analyse is dus in overeenstemming 
met onze verklaring van de verhouding van de drieërlei vorm 
van de beide suffixen, de beide suffixen herhaal ik, want het 
drieledige of drievormige achtervoegsel voor het meervoud van 
de znmw en voor het enkelvoud van de werkwoordsvorm is 
trots fonetiese identiteit natuurlik niet een en hetzelfde van 
fonologies standpunt, en dat heeft men ook vóór de fonologie 
wel begrepen, al zien we het nu misschien helderder in, en 
kunnen we het nu in 'n wetenschappelike verhandeling konsta
teren, ook als we bevreesd zijn voor niet "echt-geleerd" door te 
gaan. Terloops wijs ik er nog op dat er 'n derde suffix van 
dezelfde vormen is: voor de genitief. 

Misschien is het goed nog 'n opmerking te maken over het 
achtervoegsel van de superlatief: dat is steeds syllabies, onver
schillig wat de eindklank van het stamwoord is: greatest, 
solidest, tiredest. Voor de kenner van de taalgeschiedenis is dat 
des te opmerkeliker, omdat in het vroegere Engels, tot aan 
Shakespeare toe, de superlatieven wel met niet-syllabies -st 
gevormd werden. We zien hier dus 'n parallel van wat we bij 
het bepalend lidwoord gezien hebben, en zijn natuurlik geneigd 
te zoeken naar één verklaring voor beide verschijnselen: het 
komt mij voor dat het meest aannemelike is dat lidwoord zowel 
als superlatief uitgang in het hedendaagse Engels duidelik als 
suffix resp. prefix met bepaalde funktie opgevat worden, en 
daarom in zekere mate hun zelfstandigheid behouden. Als dat 
juist mocht zijn, zou men moeten konkluderen dat de analyse 
van de zin bij de hedendaagse beschaafde spreker scherper is 
dan vroeger, 'n konklusie overigens waartoe ook andere waar
nemingen leiden, zoals ik in 1909 heb trachten aan te tonen in 
de rede Taal en Maatschappij. Wij kunnen deze theorie aldus 
formuleren dat het levende beschaafde Engels meer analyties 
gedacht wordt dan het dialektiese, en het vroegere Engels. Dat 
dezelfde gedachte ook op syntaktiese gronden aannemelik ge
maakt kan worden, kan ik hier niet aantonen, maar het paral
lelisme is te duidelik om het hier niet te vermelden. 
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Na het ra eh tin g. 

In het voorafgaande heb ik gesproken over de vorm van de 
Engelse woorden, wat hun klankmateriaal betreft, het gebruik 
ervan in het biezonder aan het begin, het eind, en het midden, 
en het aantal lettergrepen. Het is gebleken dat eventuele statis
tieken met velerlei omstandigheden rekening zullen moeten hou
den als ze van nut zullen zijn voor de taalkunde; met name zal 
het onderzoek naar het aantal lettergrepen van de woorden acht 
moeten slaan op de funktie, vooral van de min of meer prokli
tiese of enklitiese woorden, zoals de lidwoorden, en de persoon
like vnmw. Zonder dat is er met statistiese gegevens niets aan 
te vangen, kunnen ze zelfs schadelik zijn. Maar ode lezer die het 
voorafgaande heeft aanvaard zal natuurlik vragen of met de 
daardoor verkregen kennis ons begrip van het Engels bevorderd 
is, dan wel uitsluitend materiaal geleverd is voor latere onder
zoekers die misschien het hier gegevene met soortgelijke gegevens 
omtrent andere talen willen vergelijken, zoals dat voor de be
gin- en eindklanken van grote groepen van talen gedaan is door 
W . Schmidt, Die Sprachfamilien und die Sprachenkreise der 
Erde, 1926, bI. 282 vvo Het lijkt me nodig daar 'n antwoord op 
te geven, om te voorkomen dat men zal zeggen dat de fonologie 
ons wel veel materiaal levert, maar geen dieper inzicht in de 
bouw van 'n taal op zichzelf. 

Als iemand kan aantonen dat de enkele klanken die het 
Engels gebruikt onafscheidelik samenhangen met het karakter 
van het Engels in het algemeen, zal dat ongetwijfeld veel ge
leerden welkom zijn; ik zal het niet beproeven. Maar helemaal 
onthouden van enige konklusie zal ik me niet; dan zou het mis
schien beter geweest zijn deze studie niet te schrijven, altans 
niet te publiceren. Dat ik het laatste wèl gewenst heb, is omdat 
het aanwijzen van mogelike konklusies anderen kan aansporen 
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om het hier begonnen onderzoek voort te zetten, en te komple
teren. Zoals Schmidt al heeft aangewezen, is de begin- en de 
eindmanier van de woorden zo duidelik verschillend bij veel 
talen of taalgroepen, dat men niet kan twijfelen dat daar iets 
karakteristieks, niet iets toevalligs in zit. Of de verklaring die 
hij ervan tracht te geven, aannemelik is, kan alleen in veel 
groter verband besproken worden. Voor het Engels hebben we 
gezien dat sommige groepen aan het begin en in het midden 
voorkomen, niet aan het eind, zo pr in price en apricot. Daar
mee is dus gezegd dat de genoemde groep voor de hoorder het 
bewijs is dat wat volgt geen nieuw woord is. Omgekeerd komt 
de groep vr noch aan het begin noch aan het eind voor; dus 
zijn every, d.i. evri, several, d.i. sevral, als zelfstandige woorden 
gekenmerkt. Vooral de eindgroep en karakteriseren het woord 
als geëindigd, met name de zachte medeklinkergroepen, als in 
microbes, persuades, om 'n paar minder gewone · woorden te 
noemen, die ook voor de minder ontwikkelde als woorden wor
den gekenmerkt, zelfs als ie het eerste woord niet mocht kennen. 
Maar dat geldt niet alleen van eindgroèpen, het geldt even.zeer 
van ènkele eindklanken, klinkers of medeklinkers: want in be
klemde woorden is de eindklank duidelik langer dan in het mid
den, meest ook dan aan het begin, al is het verschil in dat geval 
niet zo groot. Elke beginner in het Engels weet dat de eind
medeklinker veel langer is dan dezelfde klank in het midden, 
zo de t van pit tegenover de t van pity; in woorden als het 
laatstgenoemde heeft de medeklinker het lengteminimum. Bij de 
zachte medeklinkers is het verschil nog groter: bad tegenover 
ladder; ook bij de klinkers is soortgelijk verschil : stay tegenover 
state; het verschil blijft ook in woordgroepen, zoals in stay at 
home tegenover state of things. Het gevolg van dit lengtever
schil is dat de lange klank dient als teken van het woordeinde, 
zodat 'n groot aantal woorden (maar alleen de beklemde, d.i. 
met de hoofdklem) door hun eindklank als zodanig getekend 
zijn. Heeft men dus in 'n zin de opeenvolging re- mem-ber, met 
of zonder -r, dan toont de korte eind-m van mem dat het geen 
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woordeinde is, terwijl de eerste lettergreep re- zowel "zelfstan
dig" (proklities) woord kan zijn als voorvoegsel. Ofschoon de 
middenmedeklinker het kortst is, komt in het midden toch wel 
de dubbele (niet de lange) medeklinker voor, b.v. in book
keeper, penknife. De dubbele medeklinker karakteriseert het 
woord dus als samenstelling; ook is er tussen a mad doctor en 
a mad-doctor (dokter voor krankzinnigen) meer verschil van 
intonatie dan van klem en geen verschil van medeklinkerlengte. 
Zo begrijpen we nu het reeds eerder opgemerkte "overgaan" 
van woordgroep tot samenstelling in het Engels, waar ik in 
Handbook 1582 op gewezen heb, met de toevoeging dat strikte 
scheiding van de twee in het Engels onmogelik is. Als we 
madman vergelijken met de woordgroep a mad man, is het ver
schil niet in de eerste plaats dat de tweede lettergreep in de 
samenstelling onbeklemd is, maar meer dat de d er kort is, en 
lang in de woordgroep mad man. We zien dus dat woorden en 
ook delen van samenstellingen in het Engels duidelik van elkaar 
gescheiden worden, ook al hebben beide delen sterke klem; in 
dat .opzicht verschillen Engels en N dl aanzienlik, want bij ons is 
verschil van lengte van klanken, klinkers of medeklinkers, van 
geen betekenis, en hebben we dan ook geen zachte eindmede
klinkers. 

De grotere zelfstandigheid van het Engelse woord vergeleken 
met het Ndl en Duitse, en ook van de delen van de Engelse 
samenstellingen, verklaart het welbekende verschijnsel dat assi
milatie van stem in Engelse woordgroepen geringer is dan in de 
enkele woorden, in het biezonder de boven besproken buigings
vormen als looks. In afleidingen als width en breadth is er wèl 
assimilatie van kracht, maar niet van stem; in samenstellingen 
is helemaal geen assimilatie, zoals in backbite, waarvoor ik mag 
verwijzen naar de genoemde rede Taal en Maatschappij. Maar 
wij zien nu beter dat de grond voor dit verschijnsel niet alleen ' 
'n kwestie is biezonder aan de aard van de taal van beschaaf

den, maar dat ook tussen de beschaafde talen zo goed als de 
dialekten van minder beschaafden grote verschillen bestaan die 
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met het karakter van het woord in elke taal samenhangen. De 
kohesie van de elementen van het woord, hetzij enkelvoudig of 
samengesteld, variëert in verschillende talen. Zo begrijpen wij 
dat sommige talen samenstelling veelvuldig gebruiken, andere 
zo goed als niet. Ook ,waarom in losse woordgroepen met ge
meenschappelik element sommige talen het gemeenschappelike 
lid maar eenmaal noemen, zoals wij in land- en tuinbouw, in
en uitgaan" op- en aanmerkingen, wis- en natuurkunde, waar
over Royen in de vierde jaargang van Taal en Leven leerrijk 
materiaal -heeft bijeengebracht, terwijl andere talen dat procedee 
zo weinig kennen dat ~et de sprekers ervan in de andere: als ~ets 
zonderlirigs opvalt, zoals Bally in z'n vergelijking van Frans en 
Duits, in de Linguistique générale et linguistique française. Met 
waarderingen als la syntaxe d'emboîtement ou syntaxe envelop
pante komen we echter geen stap verder zomin als met lof
redenen op de "einklammerung" bij Drach in z'n overigens 
leerrijke boekje Grundgedanken zur deutschen Satzlehre, of op 
het "einschachteln der sätze" door Finck (Der deutsche Sprach
bau), 'n passage die ik afgedrukt heb in m'n Einführung in die 
deutsche Syntax (bI. 131) tegelijk met de krit iek bij voorbaat 
door Schopenhauer. Voor de wetenschap komt het allereerst 
aan op verklaring, niet op waardering. Natuurlik moet men 
ook onderscheiden tussen wat natuurlike taal is, zoals de 
boven aangehaalde Ndl voorbeelden, en de gekunstelde groepen 
van schrijvers die zich graag onderscheiden van het profanum 
vulgus, en daar 'n biezondere taal voor nodig hebben. Ook de 
stijl of het onderwerp kan invloed uitoefenen; zo heb ik opge
merkt dat tal van vormen van losse groepen in het wetensehap
pelike Duits voorkomen, die in de omgangstaal ondenkl?aar zou
den zijn, zonder dat men de schrijver van het wetenschappelike 
Duits daarom voor 'n kunstemaker zou mogen houden: de logika 
stelt ook z'n eisen, en die zijn voor het wetenschappelik betoog 
anders dan voor de gemeenzame omgang, of voor de kunstenaar. 

De verdieping van ons inzicht in de bouw van het levende 

Engels laat, zoals steeds, ook z'n invloed voelen op onze studie 
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van de geschiedenis van het Engels. Op bI. 6 heb ik er al op 
gewezen dat awe op weg is te verdwijnen, terwijl awful spring
levend is; dat geldt ook van andere woorden die in de loop 
van de tijden tot één klinker gereduceerd zijn, zo van het Oud
engelse ea 'water', dat korrespondeert met het Ndl a in Drentse 
A, waarover ik in Taal en Leven 2e jaargang bI. 72 v. 'n op
merking heb gemaakt. Evenals in het Ndl is ook het met ons ee 
(in ega) korresponderende Oud-engelse rew verdwenen, en tal 
van woorden met klinkerbegin en medeklinker einde, zoals 
voor de eerste van die twee groepen 'n blik in 'n Oud
engels woordenboek leert. Ook merken we bij het Engels 
op dat enkele woorden . van dit type soms verdwijnen, 
terwijl ze in woordgroepen en samenstellingen blijven, dus 
net als in het geval van awe en awfui, Ndl ee en ega. 
Zo is Oud-engels ea wel verdwenen, maar het afgeleide of ver
wante iegland is gebleven, al wordt het dan met s geschreven, 
op ' initiatief van schijngeleerden, die dachten dat island iets te 
maken heeft met het leenw/)ord isle. Dit geval is te merkwaar
diger omdat het Franse woord isle het afgelegd heeft tegen het 
Germaanse island. Zo is het Oud-engelse werkwoord acan nog 
wel min of meer levend, met de spelling ache, maar het woord 
is toch veel gewoner, d.i . ~ebruikeliker, in de samenstellingen 
headache en ear-ache, waar de verschillende spelling (met en 
zonder verbindingstreepje) op 'n werkelik verschil in graad van 
kohesie wijst. Presies hetzelfde geldt van het Oud-engelse eac 
dat in de betekenis 'ook' verdwenen is, terwijl het verwante 
werkwoord to eke nog bestaat, maar alleen in de verbinding 
to eke out, die volkomen gelijk te stellen is met de werkwoor
den met voorvoegsel in de · andere Westgermaanse talen. Het is 
hier niet de plaats om in verdere details te treden, maar ik wil 
er alleen nog op wijzen dat ook vormwoorden van het hier be
sproken type verdwenen zijn, zo het van de Westgermaanse 
talen alleen in het Oud-engels bewaarde ac als tegenstellende 
konjunktie, dat vervangen is door but, net als bij ons door maar, 
in het · Duits door aber en sondern. Misschien kunnen we nu ook 
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verklaren waarom het Oud-engelse pe in het vroeg-ME ver
dwenen is en vervangen door that, terwijl het foneties identiese 
lidwoord the gebleven is : het lidwoord komt uitsluitend voor in 
nominale groepen, de konjunktie staat op zichzelf, en daartoe 
miste the de kracht. Hetzelfde geldt ten slotte van het uit het 
Oud-engelse pronominale man ontstane ME men en me, dat 
verdwenen is, en vervangen, zij het maar in 'n deel van z'n 
funkties, door het sterkere one, dat immers van · het gewone 
type is : niet-syllabies begin en einde, want het begint met w en 
eindigt met n. 

Men ziet dat met het hier te berde gebrachte nog maar 'n begin 
gemaakt is met 'n karakterisering van het Engels in foneties 
opzicht, en dat verdere studie, en vergelijking met andere talen, 
met inbegrip van oudere stadia van dezelfde taal, ons nog veel 
zal moeten leren. Zo zal de fonologie ons ~n dieper inzicht in de 
bouw van de talen mogelik maken dan aan de taalkundigen 
totnutoe aannemelik leek. 
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NASCHRIFT. Op bi. 276 (48) wordt opgemerkt dat de zachte 
-z in stamwoorden na klinker of tweeklank zo goed als niet 
voorkomt. Dat is juist voorzover de voorafgaande klinker ge
dekt is; wa~t de klanknabootsende woorden fizz, buzz, quiz, 
whizz zowel als dé leenwoorden fez en jazz vallen buiten de 
gewone woordeschat. Maar na vrije klinker of tweeklank is de 
-z heel gewoon, en er zijn tal van eenlettergrepige woorden die 
gelijkluidende buigingsvormen naast zich hebben, zo furze en 
het mv firs, clause en het mv claws, pause en paws, tease en teas, 
please en pleas, seize en seas (ook he sees), cruise en crews, ruse 
en he rues, praise en he prays, rose en 10WS 'rijen', to rouse en 
rows 'vechtpartijen', wise en why's, enz. Voor de oi ken ik alleen 
noise en annoys; voor de vrije a (als in arm) ken ik geen stam
woord op -z, buiten het vakwoord to parse. De -z na klinker 
of tweeklank is dus alleen in zwakbeklemde lettergrepen 'n 
teken van flektie, en wel: 1) in de eenlettergrepige woorden 
van bI. 16 (has, is, his), 2) in de woorden met instabiele twee
of drieklank: scares (vgl scarce), drawers en fours (vgl force); 
fears (vgl fierce), tours; fires, powers, en 3) in de ontwijfelbaar 
meerlettergrepige woorden als ladies, villas, enters, scissors, 
windows, fellows, heroes, values. 
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